


A

MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS

(Biênio 1999/2000)

PRESIDENTE

12 VICE-PRESIDENTE

22 VICE-PRESIDENTE

12 SECRETÁRIO

22 SECRETÁRIO

32 SECRETÁRIO

42 SECRETÁRIO

12 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

22 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

32 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

42 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

MICHEL TEMER - PMDB - SP

HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

UBIRATAN AGUIAR - PSDB - CE

NELSON TRAD - PTB - MS

JAQUES WAGNER - PT - BA

EFRAIM MORAIS· - PFL .:.. PB

GIOVANNI QUEIROZ - PDT ... PA

LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB - GO

GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE



CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1 - ATA DA 131 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 11 SESSÃO LEGISLA
TIVA ORDINÁRIA, DA 51 1 LEGISLATURA, EM
9 DE MARÇO DE 1999

I - Abertura da sessão

" - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente

OFíCIOS

NlI 143/99 - Do Senhor Senador Nabor
Júnior, no exercício da Primeira-Secretaria do
Senado Federal, comunicando que o Senado Fe
deral aprovou, em revisão, nos termos do
substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da
Câmara nll 36/96. 08226

N2 144199 - Do senhor senador NaborJúnior,
no exercício da Primeira-Secretaria do Senado
Federal, encaminhando a fim de ser submetido à
Câmara dos Deputados Projeto de Lei do Sena
do nll 241/97 (PL nll 264/99, na Câmara dos
Deputados). 08230

NlI 352199 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Moroni Torgan para o cargo de Vice-Líder do
referido partido. 08232

NlI 213/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando os Vice-Líderes
do referido partido. 08232

NlI 4/99 - Do Senhor Deputado Marcelo
Teixeira, Presidente da Comissão de Viação e
Transporte, encaminhando a relação das propo
sições em trâmite na referida Comissão, ao
término do mês de fevereiro do corrente ano. .... 08232

REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado Agnelo Queiroz, re

querendo o desarquivamento das proposições
que relaciona. 08233

- Do Senhor Deputado Arolde de Oli
veira, requerendo o desarquivamento da
PEC nll 593/98...................................................... 08233

- Do Senhor Deputado Fernando Ferro, re
querendo o desarquivamento das proposições
que relaciona. 08233

- Do Senhor Deputado Gilmar Machado,
requerendo voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Antônio Houais ,...................................... 08234

- Do Senhor Deputado Ibrahim Abi·Ac
kel, requerendo o desarquivamento do PL
nll 4.348/98. 08234

- Do Senhor Deputado João Fassarella, re·
querendo o desarquivamento das proposições
que relaciona. 08234

- Do Senhor Deputado João Paulo, reque-
rendo o desarquivamento das proposições que
relaciona. 08235

- Do Senhor Deputado José Unhares, re
querendo o desarquivamento dos PL n9 3.350/97,
3.312192 e 1.842196............................................... 08235

- Do Senhor Deputado Milton Temer, re
querendo o desarquivamento dos PL n9s 4.775,
4.776 e 4.778, de 1998.......................................... 08235

- Do Senhor Deputado Neiva Moreira, re
querendo o desarquivamento dos PL nQs 3.024 e
4.005, de 1997....................................................... 08236

- Do Senhor Deputado Nélson Pellegrino,
solicitando registrar nos anais desta Casa, voto
de louvor pela chegada ao Município de Salvador,
para tomar posse, na arquidiocese de Salvador
Dom Majella Agnelo............................................... 08236

- Da Senhora Deputada Veda Crusius, re
querendo o desarquivamento do PL n9 4.738/98 e
da PEC nll 631/98. 08236

SESSÃO ORDINÁRIA DE 9-3-99

IV - Pequeno Expediente

FÁTIMA PELAES - Importância dos pro
gramas em defesa da saúde das mulheres de
senvolvidos pelo Ministério da Saúde, sob a dire
ção do Ministro JOl:!é Serra. Destaque ao trabalho
realizado pelo Governo do Estado do Amapá, em
parceria com organizações não-governamentais,
em favor do parto natural. Conveniência de insta-
lação da CPI da Mortalidade Materna. 08236

SYNVAL GUAZZELLI - Contrariedade à
pretendida privatização do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal. 08237

PAULO PAIM - Repúdio a declarações do
Sr. Gustavo Franco, ex-Presidente do Banco
Central, acerca dos efeitos da aprovação de pro
jetos de lei apresentados pelo orador sobre incor
poração de índice inflacionário aos salários.
Apoio à realização, pelos servidores públicos fe-
derais, de boicote ao trabalho. 08238
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: MÁRb~o IMA~<D~ - Baix~ remuneração com?lges!or dos_recursos do Fundo Çonstitl!Jcional
p.,aga pelo./Slst.ema u.1h,co de Saude - SUS pela de F[..anclamento dO. Norte - FNO...~.................. 08248

iprestação/,deserviçqs médico-hospitalares. Ne- ENIO BACCI - Transcurso do Dia Interna-
çessidad~ de ~mpe?hO governamental na dota- cion I da·Mulher - 8 de março. Tramitação, na
ção de m'aiores recwsos para o setor. União dos Cas , de projetos de lei apresentados pelo ora-
Parlamentare~ para melhoria da medicina assis- dor(sobre custeio, pelo Sistema Único de Saúde
tencial no Pais. 08239 - SUS, do Programa de Diagnósticos e Preven-

RODRIGO MAIA - Posse do Sr. Armínio çã6 de Anomalias, Fetais e dos exames ginecoló-
Fraga rIa Presidência do Banco Central. Impor- gido preventivo e de mamografiii. 08249
tância do acordo celebrado entre o Governo bra- ! j PAULO FEIJÓ - Excelê~cia da administra-
sileiro e o Fundo Monetário Internacional - FMI. ção do Sr. Joel Mendes Rennó,ex~Presidente da
Correção de distorções contábeis verificadas na e'lnpresa Petróleo Brasileiro SA' - PETRO-

- . I

apresentação do superávit primário brasileiro...,.. 08241 ~RAS. Papel exercido pela estatal no equaciona-
MORONI TORGAN -Fortalecimento do :mento de mazelas sociais de Municípios do Esta-

Departamento de Polícia Federill ;;::.. 08242: I~o do Rio de Janeiro ,.............................. 08249
FERNANDO FERRO - Preocupàção do SERAFIM VENZON -' Apresentação de

orador éom cortes no orçamento do Instituto 'l\ià- projeto de lei sobre pagamento dos juros da divi-
cional de Colonização e Reforma Agrária _: IN~' da extema brasileira com parte'da produção agrí-
CRA. Descaso governamental por solução nego- cola nacional. 08250
ciada para oS problemas agrários brasileiros. ...... 08242 EDINHO BEZ- Transcurso do 1702 aniver-

JOSÉ UNHARES - Apoio à aprovação sário de fundação da cidade de São Pedro de AI-
pela Casa da Contribuição Provisória sobre Movi- cântara, Estado de Santa Catarina -1!lde março. 08251
mentação Financeira - CPMF............................. 08243 I MARÇAL FILHO - Transcurso do Dia Inter-

JAIR BOLSONARO - Artigos "Interesse nacional da Mulher - 8 de março. 08251
nacional" e "Triste geração", de autoria 'do jorna~ EURípEDES MIRAND~ - Caráter perverso
lista Mareio Moreira Alves, publicados no jOrnal O da política imposta pelo Governo Federal aos
GJobo :.;..: :.;: : · 08244 servidores públicos. Ressurgimento de endemias

MARCELO DÉDA - Escaladà doi<desém~ no País. Protesto contra o corte de recursos or-
prego no Estado de Sergipe ~ ·..: :::.:.: Oa*5· çamentãrios destinados à compra de sementes

HÉLIO COSTA - Conotação p~lítiéa do agrícolas. ;, ; ;:::.: : :........... 08252
congelamento, pelo Governo Federál, derecúr- . SIMAO SESSIM - Transc~rso do Dia Inter-
sos destinados pela Compannia Vale' do Rio naCIonal da Mulher - 8 de março. 08252
Doce a Municípios mineiros situados ria área de , .' _~ .• ,-- ..GONZAGA PATRIOTA - Homenagem ao
atuação da empresa. Preocupação' da Direção' Jovem cantor pemambucano Ayres de Sá Carvalho
Nacional do Partido do MóvimenldÚernOcr'áticó ' Júnior ~.~ ~.:................................ 08253
Bdasileiro - PMDB .... no sentidodé" promoção' ~ENALD(). COYTINHO - ~núncio d: apre-
d,~ diálogo entre o Governadorltarnar Franco; do s~n!aç~? de r!'l~uerlmentoc d~ mformaçoes a?
Estado de Minas Gêrais, e ó Presidenté'F~rnah- Mmlsteno de Minas e Energlél.sobre descobn-
ho Henrique Cardoso ; Ó8246 mento, pela Comp.anha Vale do·.~i9 Doce, de jazida

-_ . _ _ _ .'.. . .. -- de col;>~e na área geológica Corpo Alemão, adja-
. ALDIR CABRAL,"": Transc~~~() do Dla.~~!e;t, cenleao Proleto Igarapé-Bahia, em Carajás, Estado

nacional daMulher - ,8 de mar~o. p~nyenl~':l?la do Pará :;;,..;, ; ,.:............................ 08254
d~ r~visão da lei .tran$for~~dor~ ,~~ .. ~~t~reza Ir~-, / VIVALDO· BARBOSA _ Falecimento do es-
tnbutlva do saláno pago no ca~~qe lIçenç,a..à critor Antônió,Houa:iss. Pronunciarnento de Amaldo
ge~tante em beneficio previdenciário 0824Z, Niskier, Presidente da Academia Brasileira de

RICARDO NORONHA .-- _Estímulo à 'Iger~-, Letras, em homenagem póstuma ao acadêmico. 08254
ção de emprego e renda noiDistritPfed~r~~,q9!:u·;~'·> OSVALDO BIOLCHI - Reclamação contra
a aprovação do projeto de leiaqercadar~ç1.l,Jç~q ,alteração,"pelo,Ministro Waldeck Ornélas, daPre-
de multas e juros i'1cidentes sobre dêbito~ ..fiscais. vidência e..Assistência Social, da redação de dis-
devidos peloempresariadobrasiliense -.-08247 po.sitivo daMe:didaProvisória n2 -1.729, apr:.oyada

LÚCIÁVÂNIA"; Transcurso dóDia-lhterna- p~lo C?n~ress?N~c!o~al, ~obPil c?htribuiçã~ pre-
cional da Mulher - 8 de março; "CulTlprirnerltas! vJ~enclána ~e mstitulçoes filao~~óplcas :;~ :. 08256
ao Prefeito Nion Albemaz, do Município de Goiâ/;liE:!.,' I.NO~I;~910 OLIVEIRA -,' Inconve~l;e,ncl.a
Estado de Goiás, pelo lançamento de programa da aphcaçli()..d~cortes nos reqursos orç~m,:nta-

sobre prevenção de doenças damulher......O'·.:.;••:.' '082fl8 ri~s ~estina?l?sàá!ea. social.,.,nverdade ~~~ de-
FREIRE JÚNIOR _ Excelência dodesern. nunClas d~_lnt~rferencla do Fu~do'Mone,t~n<;> In-

penho do Banco da' Amazônia SA ._ BASA- ~~.r~~cional - FMI nas quest~s internas d9~;~asil. 08256
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CONFÚCIO MOURA - Artigo -Programar o PAULO ROCHA - Discriminação praticada
povo para serviço·, de autoria do jornalista Ari contra o Estado do Pará no tocante à distribuição
Cunha, publicado no jornal Correio Braziliense. de recursos federais. Descaso do Governo Fede-
Importância do turismo e da prestação de servi- ral para com as Regiões Norte e Nordeste. """"" 08265
ços no combate à crise econômica reinante no RUBEM MEDINA - Necessidade de refor-
País........................................................................ 08257 mulação do poder normativo da Justiça do Traba-

FERNANDO GONÇALVES - Prioridades lho. Acerto da pretensão do Governo Federal de
escolhidas em encontros entre Prefeitos, Presi- instituição de instância prévia extrajudicial obriga-
dentes de Câmaras Municipais, Secretários de tória para solução dos conflitos trabalhistas indivi-
Estado do Rio de Janeiro, Parlamentares Fede- duais. 08266
rais e Estaduais, representantes da Baixada Flu- CUNHA BUENO - Apresentação à Mesa
minense e lideranças empresariais e comunitá- Diretora de requerimento de informações ao Mi-
rias para ação do Governo na região. Perspectiva nistério da Fazenda sobre recebimento, por insti-
de aprovação, pelo Senado Federal, de autoriza- tuições bancárias, de informações privilegiadas
ção para tomada de empréstimo junto ao Banco acerca de alteração da política cambial. 08267
Interamericano de Desenvolvimento - BID - Luís EDUARDO - Transcurso do Dia Inter-
destinado ao financiamento do Programa Baixa- . I d M Ih 8 d 08268naclona .a u er - e março ..
da Viva................................................................... 08257 JORGE TADEU MUDALEN - Transcurso

LAIRE ROSADO - Transcurso do Dia Inter- do Dia Internacional da Mulher - 8 de março. .... 08269
nacional da Mulher - 8 de março. 08258 V _ Grande Expediente

FEU ROSA - Sucesso da reunião realizada JOSÉ MELO _ Manutenção dos incentivos
entre o Presidente Fernando Henrique Cardoso e fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. ..... 08270
Governadores de Estado :.... 08259 PADRE ROQUE _ Análise das causas do

RENATO VIANNA - Transcurso do 10ll ani- aumento das taxas de desemprego no Brasil. ...... 08272,
versário de reconhecimento, pelo Ministério da PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Convo-
Educação, da Universidade do Vale do Itajaí - cação dos Deputados ao plenário para aprecia-
UNIVALI................................................................. 08260 ~ d Ord d D' 08277çao a em o la ..

NEUTON LIMA - Transcurso do Dia Inter- VEDA CRUSIUS (Pela ordem) _ Encami-
nacional da Mulher - 8 de março. Destaque ao nhamento de projeto de lei sobre obrigatoriedade
excelente trabalho desenvolvido na área educa-
cional e cultural pela União Latino-Americana de de inclusão, no currículo do ensino fundamental,

08261 de matéria sobre saúde bucal. Apresentação de
Mulheres - ULAM :...................................... requerimento para desarquivamento de proposi-

CHIQUINHO FEITOSA - Outorga, pelo ções apresentadas pela oradora. 0827/7
Centro de Educação, Ciências e Tecnologia - VIVALDO BARBOSA (Pela ordem) _ Dis-
CECITEC -, localizado na região de Inhamuns, curso proferido pelo ex-Presidente do Banco
Estado do Ceará, de diplomas de licenciatura a Central, Sr. Gustavo Franco, por ocasião da
formandos na área de Ciências e Pedagogia. In- transmissão do cargo ao seusucessor, Sr. Armí-
teriorização da Universidade Federal do Ceará - nio Fraga. Falta de comando na condução da po-
UECE. 08262 litica econômica do Governo Federal. Preocupa-

EDINHO ARAÚJO - Apresentação à Se- ção com a possível privatização do Banco do
cretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Brasil, da Caixa Econômica Federa', da Previ-
Agricultura e do Abastecimento, do Plano Emer- dência Social e da empresa Petróleo Brasileiro
gencial de Combate ao Cancro-Cítrico, elaborado S.A. - PETROBRÁS ! 08271
por engenheiros agrônomos de Municípios do AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Violên-
Estado de São Paulo ;.................................. 08262 cis praticada pela Polícia Militar contra ex-servi-

ARTHUR VIRGíLIO - Necessidade de dores do Programa Saúde em Casa, durante m~-
aprofundamento do debate acerca da alteração nifestação realizada na Esplanada dos Ministé-
da data da posse dos titulares de cargos eletivos. 08263 rios. Encaminhamento à Comissão de Direitqs

DA. HELENO - Transcurso do Dia Intema- Humanos de requerimento para apuração das
cional da Mulher - 8 de março. 08264 responsabilidades pelo ocorrido............................ 08278

CIRO NOGUEIRA - Protesto contra o . ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -
anunciado parcelamento do pagamento de salá- Contrariedade à tentativa de desmonte da organi-
rios dos servidbi'es públicos piauienses. Desman- zação sindical brasileira com o envio ao Congres-
dos praticados_:p:elo Governador do Piauí e des- so Nacional, pelo Poder Executivo, da Proposta
controle administrativo reinante no Estado. 08265 de Emenda à Constituição nll 623, de 1998. Con-



08284

08284

08285

08283

08283

EBER SILVA (Pela ordem) - Solidariedade
às homenagens à memória do escritor Antônio
Houaiss. Elevado índice de aprovação popular do
Govemo Anthony Garotinho, do Estado do Rio de
Janeiro. Protesto contra cortes de recursos orça-
mentários destinados à área sociaL ..

PEDRO VALADARES (Pela ordem) - Pro
testo contra a transferência da Superintendência
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -
do Estado de Sergipe .

POMPEO DE MATTOS (Pela ordem) 
Apresentação de projeto de lei concessivo a Es
tados e Municípios da efetuação do pagamento
da dívida com a União mediante títulos públicos
federais pelo valor de face. . ..

THEMíSTOCLES SAMPAIO (Pela ordem)
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre al
teração dos arts. 258 e 284 da Lei nº 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro....

RICARDO BERZOINI (Pela ordem) - De
núncia, com base em matéria publicada no jornal
Gazeta Mercantil, da inoportunidade da venda
de títulos da dívida externa brasileira realizada
pelo Banco do Estado de São Paulo SA :.. BA
NESPA. Apresentação de requerimento de infor
mações relativo ao tema. Reafirmação do com
promisso do Partido dos Trabalhadores com a
luta ,contra as pretendidas privatizações do
BANESPA, do Banco do Brasil SA, da Caixa
Econômica Federal e da PETROBRÁS .

PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) 
Inoperância da Secretaria de Acompanhamento
Econômico diante do aumento do preço das resi-
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veniência da inscrição dos sindicatos junto ao nas sem o anterior reajuste dos insumos usados
Fundo de Amparo ao Trabalhador - .FAT - em sua fabricação. Reflexos dessa majoração de
para requalificação dos trabalhadores como alter- preços na situação financeira dos pequenos e mi-
nativa à escalada do desemprego. Propostas croempresários do setor de plásticos do Estado
para criação de postos de trabalho. Responsabili- de São Paulo. 08285
dade do Congresso Nacional na busca de solu- VI - Ordem do dia
ções para a problemática dó desemprego. Mani- NELSON PELLEGRINO (Pela ordem) _
festo da Frente Parlamentar e de Entidades Civis Anúncio de apresentação, pelo orador, de moção
e Militares em Defesa da Previdência Social PÚ- de louvor à chegada do Arcebispo Dom Gerardo
blica. Carta da 2!! Plenária de Aposentados(as) M . II A I E t d d B h' 08290aJe a gne o ao s a o a a la ..
da Base da FASUBRA Sindica!............................. 08279 MAGNO MALTA (Pela ordem) - Anúncio

EDUARDO CAMPOS (Pela ordem) - Fale- de apresentação, pelo orador, de projetos de lei
cimento do escritor Antônio Houaiss..................... 08280 referentes à venda e locação de fitas de vídeo

SILAS BRASILEIRO (Pela ordem) - Razõ- com cenas de sexo explícito e à isenção do Im-
es do posicionamento favorável à aprovação da posto de Renda dos rendimentos oriundos de
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi- aluguel de imóveis, no valor de até R$500,00,
nanceira - CPMF. Apelo ao Poder Executivo pertencentes a aposentados e pensionistas da
para envio à Casa de proposta concernente à re- Previdência Social. .. 08290
forma tributária....................................................... 08281 PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-

JOEL DE HOLLANDA (Pela ordem) - mento de dispensa do interstício regimental para
Transcurso do 1902 aniversário do Corpo de Fu- inclusão, na Ordem do Dia, da Proposta de
zileiros Navais......................................................... 08281 Emenda à Constituição n!l637-A, de 1999. .......... 08290

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem so-
bre o caráter anti-regimental do requerimento
apresentado. 08291

ARNALDO MADEIRA (Pela ordem) - Con-
tradita à questão de ordem levantada pelo Sr.
Deputado José Genoíno. 08292

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem) - Aditamento
à questão de ordem levantada pelo Sr. Deputado
José Genoíno. 08292

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi-
mento da questão de ordem levantada pelo Sr.
Deputado José Genoíno. 08293

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MIRO TEIXEIRA. 08294

JOSÉ GENOíNO (Pela ordem) - Apresenta
ção à Comissão da Constituição e Justiça e de Re
dação de recurso da decisão da Presidência acerca
da questão de ordem levantada pelo orador............ 08294

PRESIDENTE (Michel Temer) - Compro
misso assumido pela Presidência em relação às
preocupações manifestadas pelo Sr. Deputado
José Genoíno. 08294

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCENCIO OLIVEIRA, JOSÉ
GENOíNO, MILTON TEMER, ARNALDO MADEIRA. 08294

MILTON TEMER - Reclamação contra os
termos da declaração do Deputado Arnaldo
Madeira relativamente à presença na Casa de
Ministros de Estado durante a apreciação pelo
Plenário da proposta de prorrogação da CP~F. .. 08295

PRESIDENTE (Michel Temer) -Recebi-
mento da reclamação formulada pelo Sr. D~putado
Milton Temer. 08295



08316

08315

08316

08316

08316

08315

08316.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO DÉDA,
MÁRIO DE OLIVEIRA, ALMERINDA DE CARVALHO.

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Solici
tação, à Deputada Maria Elvira, de manutenção
do Projeto de Lei nl! 3.769-A, de 1997, na pauta
da Ordem do Dia .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten
ção do Projeto de Lei nl! 3.769-A, de 1997, na
pauta da Ordem do Dia .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE SANTOS..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão,
em tumo único, do Projeto de Lei nl! 3.769-A, de
1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da ci
rurgia plástica reparadora da mama pela rede de
unidades integrantes do Sistema Único de Saúde
- SUS nos casos de mutilação decorrentes de
tratamento de câncer .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARMANDO
ABfuo, WALDOMIRO FIORAVANTE, HAROLDO
LIMA, ODíLlO BALBINOTTI. ..

Usou da palavra para proferir parecer à
matéria, em substituição à Comissão de Consti·
tuição e Justiça e de Redação, a Sra. Deputada
NAIR XAVIER LOBO .
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SÉRGIO MIRANDA (Pela ordem) - Veto PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
presidencial, através da edição do Decreto nl! mento da votação. 08303
2.984, de 1999, relativo ao contingenciamento do Usou da palavra pela ordem, para registro
Orçamento da União, às emendas apresentadas de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA... 08303
pelos Srs. Deputados. 08296

ARNALDO FARIA DE SÁ _ Questão de oro PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
do requerimento. 08303

dem sobre a impossibilidade de apreciação do
requerimento anunciado antes da matéria cons- Convocação de sessão extraordinária da
tante da Ordem do Dia. 08296 Casa para logo após a sessão ordinária. 08303

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
mento da questão de ordem levantada pelo tro de voto, os Srs. Deputados GERMANO
Deputado Amaldo Faria de Sá............................. 08296 RIGOÓTTO, PHILEMON RODRJGUES, ROM,!v1EL

FEIJ , VEDA CRUSIUS, JOAO MAGALHAES,
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - CLEONÂNCIO FONSECA, FERNANDO GABEIRA,

Apresentação de recurso à Comissão de Consti· AIRTON CASCAVEL, MARINHA RAUPP, PAULO
tuição e Justiça e de Redação da decisão da Pre-
sidência acerca da questão de ordem levantada MARINHO. 08315
pelo orador............................................................. 08297 MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Solicitação

Usaram da palavra para encaminhamento de retirada do Projeto de Lei nl! 3.769·A, de 1997,
de votação os Srs. Deputados WALTER PINHEIRO, sobre a obrigatoriedade da realização de cirurgia

Á plástica reparadora da mama pela rede do SUS,
MAGNO MALTA, ARNALDO FARIA DE S ......... 08297 nos casos de mutilação decorrente de tratamento

GILMAR MACHADO - Questão de ordem d ã d d O d d D'e c ncer, a pauta a r em o .a. 08315
sobre a necessidade de silêncio do Plenário duo
rante os pronunciamentos dos Srs. Deputados.... 08300 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO PIZZOLATTI,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- MARISA SERRANO, JOSÉ DIRCEU.................... 08315

mento da questão de ordem levantada pelo Sr.
G M Usou da palavra pela ordem o Sr.. DeputadoDeputado i1mar achado. 08300 •

AECIO NEVES....................................................... 08315
Usou da palavra para encaminhamento de

votação o Sr. Deputado AÀTHUR VIRGíLIO. 08300

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados PEDRO
EUGÊNIO, ROBERTO JEFFERSON, MIRO
TEIXEIRA, RICARDO IZAR, AVENZOAR ARRUDA,
MORONI TORGAN, GEDDEL VIEIRA LIMA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT,
MARCOS CINTRA, WALTER PINHEIRO, MIRO
TEIXEIRA, AÉCIO NEVES, PEDRO EUGÊNIO,
ODELMO LEÃO, ROBERTO JEFFERSON,
WALTER PINHEIRO, PEDRO EUGÊNIO. 08301

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AVRTON XEREZ. 08301

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
REGIS CAVALCANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
AÉCIO NEVES, WALTER PINHEIRO, FERNANDO
ZUPPO, LUIZA ERUNDINA. 08301

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WALTER PiNHEIRO.............................................. 08303

Usou da palavra para orientação da banca·
da o Sr. Deputado WALTER PiNHEIRO............... 08303

PRESIDENTE (Michel Temer) - Registro
da presença em plenário do Sr. Moacir Kholl,
Vice-Governador do Estado do Mato Grosso do
Sul.......................................................................... 08303
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Usaram da palavra pela ordem, para registro FERNANDO ZUPPO, ODELMO LEÃO,
de voto, os Srs. Deputados ALBERTO MOURÃO, WELLlNGTON DIAS, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
EVILÁSIO FARIAS, JOSUÉ BENGTSON, ZAIRE LUIZA ERUNDINA, AÉCIO NEVES, WALTER
REZENDE, PEDRO CANEDO, GERVÁSIO SILVA, PINHEIRO, ELTON ROHNELT............................ 08324
PAULO DE ALMEIDA, VILMAR ROCHA, BABÁ, Usou da palavra pela ordem, para registro
LÚCIA VÂNIA, LUCI CHOINACKI, EUJÁCIO de voto, a Sra. Deputada TELMA DE SOUZA. .... 08325
SIMÕES, ADÃO PRETTO, RONALDO CAIADO, Usaram da palavra para orientação das
JUQUINHA, JOVAIR ARANTES, LÚCIA VÂNIA, respectivas bancadas os Srs. Deputados
VICPIRES FRANCO, MÁRCIO MATOS. 08319 MILTON MONTI, WELLlNGTON DIAS, WALTER

Usaram da palavra para discussão os Srs. PINHEIRO, LUIZA ERUNDINA, FERNANDO
Deputados SAULO PEDROSA, IVAN PAIXÃO, ZUPPO, WALTER PINHEIRO, PAUDERNEY
JORGE COSTA, DA. HÉLIO................................. 08319 AVELlNO, WALTER PINHEIRO, ODELMO

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- LEÃO, WALTER PINHEIRO, MARIA ELVIRA,
do INOCÊNCIO OLlVEIRA..................................... 08321 CAIO RIELA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, WALTER

Usou da palavra pela ordem, para registro PiNHEIRO.............................................................. 08325
de voto, o Sr. Deputado GERSON PERES. ......... 08321 Usou da palavra pela ordem, para registro

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _ de voto, o Sr. Deputado PAULO LIMA.................. 08325
Solicitação de prorrogação da sessão para apre- PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
ciação do Projeto de Lei nS! 3.769-A, de 1997. 08321 mento da votação. 08325

Usou da palavra para discussão o Sr. Rejeição do requerimento de prorrogação
Deputado FERNANDO CORUJA. 08322 da sessão............................................................... 08325

Usou da palavra pela ordem, para registro Apresentação de proposições: ARNALDO
de voto, o Sr. Deputado ROBÉRIO ARAÚJO. ...... 08322 MADEIRA E OUTROS; GILMAR MACHADO;

U d· - S JAQUES WAGNER; LUlZA ERUNDINA E OU-
sou da palavra para Iscussao ara. TROS; JOSÉ L1NHARES; ALBERTO FRAGA;

Deputada LUIZA ERUNDINA............................... 08322 THEMíSTOCLES SAMPAIO; EURípEDES
PRESIDENTE (Michel Temer) - Registro MIRANDA; ENIO BACCI; ZENALDO COUTINHO;

da presença em plenário da Sra. Governadora RICARDO' BERZOINI; JOÃO FASSARELLA;
Roseana Sarney, do Estado do Maranhão........... 08323 CARLOS DUNGA E OUTROS; RICARDO

ARNALDO FARIA DE. SÁ- (Pela ordem) - FERRAÇO; LUIZ SALOMÃO; EDMAR
Solicitação de votação de requerimento de pror- MOREIRA; FER~ANbo CORUJA; YEDA
rogação da sessão para apreciação do Projeto CRUSIUS; PEDRO VALADARES; NEY LOPES;
de Lei nº 3.769-A, de 1997.................................... 08323 POMPEO DE MATTOS; MAGNO MALTA E OU-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação TROS; GUSTAVO FRUET; NELSON PELLEGRI-
de requerimento de prorrogação da sessão. ........ 08323 NO; FERNANDO FERRO; MILTON TEMER;

Usaram da palavra para orientação das CLEMENTINO COELHO; FERNANDO MARRONI;
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO RODRIGUES; JOÃO PAULO; PADRE
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, MILTON ROQUE; CUNHA BUENO; NELSON MARCHEZAN
MONTI, WALTER PINHEIRO, ODELMO LEÃO, E OUTROS; AUGUSTONARDES;PEDROCELSO;
FERNANDO ZUPPO, LUIZA ERUNDINA............. 08323 INÁCIO ARRUDA; AROLDE DE OLIVEIRA; LUIZA

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição ERUNDINA; BISPO WANDERVAL; ENIO BACCI
do requerimento. 08324 E OUTROS. 08337

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Solici- VII- Encerramento
- d T - d - 08324 ATA DA 141 SESSÃO, DA CÂMARA DOS

taçao e ven (Caça0 e votaçao. DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA,
PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento DA 11 SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA

da solicitação do Deputado Walter Pinheiro. 08324 511 LEGISLATURA, EM 9 DE MARÇO DE 1999
Usaram da palavra para orientação das I - Abertura da sessão

respectivas bancadas os Srs. Deputados WALTER " _ Leitura e assinatura da ata da sessão
PINHEIRO, ODELMO LEÃO. 08324 anterior

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado 111 - Leitura do expediente
ARNALDO FARIA DE SÁ. 08324 ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) -

Usaram da palavra para orientação das Pedido de suspensão da sessão para distribuição
respectivas bancadas os Srs. Deputados dos avulsos referentes à matéria em votação. ..... 08400
INOCÊNCIO OLIVEIRA, CAIO RIELA, WALTER PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Normali-
PINHEIRO, ODELMO LEÃO, AÉCIO NEVES, dade da distribuição dos avulsos. 08401



08416

08416

08416

08416

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados IVAN
PAIXÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO
LEÃO, HENRIQUE EDUARDO ALVES, AÉCIO
NEVES, GERALDO MAGELA, CAIO RIELA .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados SILAS BRASILEIRO,
ALBÉRICO CORDEIRO, ANTÔNIO GERALDO...

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO
LEÃO ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JAIME MARTINS,
Luís EDUARDO ..

08404

08403

08402

08404

08404

MARCOS LIMA, PAULO DE ALMEIDA
(Pela ordem) - Registro de voto ..

LUIZ SÉRGIO - Críticas à política econô
mica governamental e à apreciação, peJa Casa,
da prorrogação e elevação da alíquota da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira
- CPMF .

ALCEU COLLARES, JOÃO CALDAS,
PEDRO CHAVES, EULER MORAIS (Pela or-
dem) - Registro de voto ..

ARY KARA - Transcurso do centenário de
fundação da Associação Comercial e Industrial
de Taubaté - ACIT, no Estado de São Paulo.....

PEDRO WILSON - Apontamentos para o \I
Congresso do Partido dos Trabalhadores ..

V - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Discus

são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n2 637-B, de 1999, que prorroga,
alterando a alíquota, a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira,
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VICENTE ARRUDA, MALULY NETO, a que se refere o art. 74 do Ato das Disposições
REGIS CAVALCANTE, CARLOS MELLES, Constitucionais Transi~órias ,.... 08409
MÁRCIO BITIAR, JOÃO HERRMANN NETO, PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
CORIOLANO SALES, AIRTON CASCAVEL, de requerimento de adiamento da discussão da
BENEDITO DIAS, EBER SILVA, ZEZÉ PERRELLA Proposta de Emenda à Constituição nQ 637-B, de
- (Pela orelem) - Registro de voto. 08401 1999, por dez sessões. 08409

LUIZA ERUNDINA (Pela ordem) - Orienta- Usaram da palavra para encaminhamento
ção à respectiva bancada....................................... 08401 de votação os Srs. Deputados GERALDO

AÉCIO NEVES (Pela ordem) -Importância MAGELA, LUIZA ERUNDINA. 08410
da permanência da bancada.do PSDB em plená- Usaram da palavra pela ordem, para regis-
rio para as votações nominais da presente' ses- tro de voto, os Srs. Deputados MATIOS NASCI-
são. 08401 MENTO, AUGUSTO FARIAS, MILTON TEMER. . 08411

GEOVAN FREITAS, LUIZ BITIENCOURT, Usaram da palavra para orientação das
ANTONIO PALOCCI, SARAIVA FELIPE {pela or- respectivas bancadas os Srs. Deputados JANDIRA
dem) - Registro de voto. 08401 FEGHALI, CELSO GIGLlO, JOSÉ ROBERTO

IV _ Breves Comunicações BATOCHIO, GERSON PERES, WALTER
PINHEIRO. 08412

ARNALDO FARIA DE SÁ - Contrariedade Usou da palavra pela ordem, para registro
à prorrogação e elevação da alíquota da Contri·
buição Provisória sobre Movimentação Financeira de voto, o Sr. Deputado RENILDO LEAL. 08413
_ CPMF. 08402 Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
JOSÉ TELES, ZILA BEZERRA (Pela or- NEVES, MILTON MONTI, INOCÊNCIO OLIVEIRA,

dem) - Registro de voto. 08402 ARNALDO MADEIRA, JOÃO HERRMANN
HENRIQUE EDUARDO ALVES (Pela oro NETO..................................................................... 08413

dem) - Solicitação do comparecimento da banca- Usaram da palavra peJa ordem os Srs. De-
da do PMDB ao plenário para discussão da Con- putados INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOÃO HERR-
tribuição Provisória sobre Movimentação Finan- MANN NETO. 08415
ceira - CPMF....................................................... 08402 PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Rejeição

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Solicita- do requerimento de adiamento da discussão. ...... 08415
ção aos Srs. Deputados de registro de presença
para obtenção do quorum necessário ao início GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Solici-
da Ordem do Dia. 08402 tação de verificação de votação. 08415

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Deferi·
mento da solicitação do Deputado Geraldo Magela. 08415

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, GERALDO MAGELA, HENRIQUE
EDUARDO ALVES, LUIZA ERUNDINA, JOSÉ
ROBERTO BATOCHIO......................................... 08415

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
DR. ROSINHA........................................................ 08415



0831

08431

08419

08419

08419

08419

08419

08419

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ELTON
ROHNELT .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerra-
mento da votação .

Rejeição do requerimento ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Existên-
cia de outro requerimento de mesmo teor .

GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Reti-
rada do requerimento .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE EDUARDO ALVES ..
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Usaram da palavra para orientação das Usaram da palavra pela ordem, para regis-
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA tro de voto, os Srs. Deputados AIRTON DIPP,
ERUNDINA,. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, NELO RODOLFO. 08431
ODELMO LEÃO, HENRIQUE EDUARDO Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALVES, GERALDO MAGELA, AÉCIO NEVES, ARLINDO CHINAGLlA........................................... 08431
IVAN PAIXÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 08416 Usou da palavra para discussão o Sr.

Usou da palavra pela ordem, para registro Deputado DA. ROSIN/-ÍA....,............................... 08431
de voto, o Sr. Deputado DINO FERNANDES. ...... 08417 Usou da palavra pela ordelnr--J)ara registro

Usou da palavra para orientação da res- de voto, o Sr. Deputado CLEMENTINO
pectiva bancada a Sra. Deputada JANDIRA COELHO. 08432
FEGHALI............................................................... 08417 Usaram da palavra para discussão os Srs.

Usou da palavra pela ordem, para registro Deputados JOSÉ LOURENÇO, LUIZ SALOMÃO,
de voto, o Sr. Deputado JOÃO COLAÇO. 08417 MARCIO FORTES, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO,

Usaram da palavra para orientação das DARCíSIO PERONDI. 08432
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
LEÃO, EUNíCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES........ 08417 de requerimento de encerramento da discussão

JOSÉ CARLOS ALELUIA (Pela ordem) _ da Proposta de Emenda à Constituição n2 637-B,
Representação da Mesa Diretora da Câmara dos de 1999.................................................................. 08434
Deputados contra o Deputado Talvane Albuquer- Usaram da palavra para encaminhamento

f d ri t O 17 de votação os Srs. Deputados MILTON TEMER,que por o ensa ao ecoro pa amen ar. 84 •
SERGIO MIRANDA. 08434

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encami-
nhamento à publicação da representação contra Usaram da palavra para orientação das

respectivas bancadas os Srs. Deputados
o Deputado Talvane Albuquerque. 08418 MARCOS CINTRA, ROBERTO JEFFERSON,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA, ODELMO LEÃO, HENRIQUE
HENRIQUE EDUARDO ALVES. 08418 FONTANA, AÉCIO NEVES, GEDDEL VIEIRA

Usaram da palavra para orientação das LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO ROHNELT. 08436
NEVES, ODELMO LEÃO. 08418 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

Usou da palavra pela ordem, para registro do requerimento de encerramento da discussão.. 08437
de voto, o Sr. Deputado OSVALDO COELHO...... 08419 GERALDO MAGELA - Questão de ordem

Usou da palavra para orientação da res- para leitura dos requerimentos de destaque apre-
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO sentados à Mesa : 08437
OLIVEIRA. 08419 PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado mento da questão de ordem levantada pelo
HENRIQUE EDUARDO ALVES. 08419 Deputado Geraldo Magela. Leitura dos requeri-

mentos de destaque apresentados. 08437
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

de requerimento de adiamento da votação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 637-B, de
1999....................................................................... 08442

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados GERALDO
MAGELA, MIRO TEIXEIRA, LUIZA ERUNDINA. 08442

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, MARCOS CINTRA,
JANDIRA FEGHALI, ROBERTO JEFFERSON,
IVAN PAIXÃO, GIOVANNI QUEIROZ, ODELMO
LEÃO, GERALDO MAGELA, AÉCIO NEVES,
GEDDEL VIEIRA LIMA, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ARNALDO MADEIRA. 08444

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento de adiamento da votação........... 08445
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GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Pedi- Contribuição Provisória sobre Movimentação
do de verificação de votação................................. 08445 Financeira - CPMF. 08464

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferimento Usaram da palavra para orientação das
da solicitação do Deputado Geraldo Magela. 08445 respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO

Usaram da palavra para orientação das NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, GEDDEL VIEIRA
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LIMA, GERALDO MAGELA, ODELMO LEÃO,
LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, DA. HÉLIO, ROBERTO JEFFERSON, JANDIRA
GERALDO MAGELA, JANDIRA FEGHALI, DR. FEGHALI, MARCOS CINTRA, JOÃO HERR-
HÉLIO, IVAN PAIXÃO, ODELMO LEÃO, MANN NETO, FERNANDO GABEIRA, ODELMO
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, GE. LEÃO, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
RALDO MAGELA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, IVAN HENRIQUE EDUARDO ALVES. 08465
PAIXÃO, DR. HÉLIO, LUIZA ERUNDINA, GERSON PERES - Questão de ordem so-
GERALDO MAGELA,OOELMOLEÃO, INOCÊNCIO bre a duplicidade de uso da palavra por liderança
OLIVEIRA,JANDIRA FEGHALI, ODELMO LEÃO.. 08445 partidária durante a apreciação de uma mesma

Usaram da palavra pela ordem, para regis- matéria. 08465
tro de voto, os Srs. Deputados GERMANO Usou da palavra para orientação da res-
RIGOnO, OSMAR SERRAGLlO, IGOR AVELlNO. 08446 pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- LEÃO. 08466
mento da votação. 08446 MARCELO DÉDA - Contradita à questão

Rejeição do requerimento de adiamento da de ordem levantada pelo Deputado Gerson
votação. 08446 Peres. 08466

PRESIDENTE (Michel Temer) - Existência INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
de outro requerimento com o mesmo teor. 08458 Procedência da questão de ordem levantada pelo

GERALDO MAGELA (Pela ordem) - Reti- Deputado Gerson Peres. 08466
rada do requerimento. 08458 PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação mento da questão de ordem levantada pelo
em globo das emend?,s apresentadas na Comis- Deputado Gerson Peres para posterior deliberação. 08467
são Especial, com parecer pela rejeição, ressal- Usaram da palavra para orientação das
vados os destaques............................................... 08458 respectivas bancadas os Srs. Deputados

Usaram da palavra pela ordem, para regis- GERALDO MAGELA, ODELMO LEÃO, AÉCIO
tro de voto, os Srs. Deputados ANíBAL GOMES, NEVES, DR. HÉLIO, ROBERTO JEFFERSON,
LÚCIA VÂNIA. 08460 INOCÊNCIO OLIVEIRA, JANDIRA FEGHALI,

Usou da palavra para encaminhamento de ODELMO LEÃO..................................................... 08467
votação o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLlA... 08460 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usaram da palavra pela ordem, para regis- HENRIQUE EDUARDO ALVES. 08467
tro de voto, os Srs. Deputados INÁCIO ARRUDA, Usaram da palavra para orientação das
ROBERTO PESSOA, LAIRE ROSADO, EDISON respectivas bancadas os Srs. Deputados
ANDRINO. 08461 INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, ODELMO

Usou da palavra para encaminhamento de LEÃO. 08468
votação o Sr. Deputado ARTHUR VIRGíLIO. ....... 08461 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usou da palavra pela ordem, para registro de voto, o Sr. Deputado PEDRO NOVAIS. 08468
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ TELES................... 08462 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra para encaminhamento de mento da votação. 08468
votação o Sr. Deputado POMPEO DE MAnOS. 08462 Rejeição das emendas. 08468

FERNANDO GABEIRA (Pela ordem) - Pe- Usou da palavra pela ordem, para regis-
dido ae esclarecimentos à Presidência sobre os tro de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO
encaminhamentos de votação. 08463 MADEIRA. 08481

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
ao Deputado Fernando Gabeira............................ 08463 em primeiro turno, da Proposta de Emenda à

Usou da palavra para encaminhamento de Constituição nSl 637, de 1999, ressalvados os
votação o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELlNO.. 08463 destaques. 08481

JOSÉ GENOíNO (Como Líder) - Contrarie- Usou da palavra para encaminhamento
dade à prorrogação e elevação da alíquota da de votação o Sr. Deputado ALOIZIO MERCA-

DANTE. 08481



SUPLEMENTO

Notificação ao Deputado TalvanE/ Albu
querque, sairá publicada em súplemento à este
Diário.08494

08494

Usou da palavra pela ordem, para de
claração de voto, o Sr. Deputado CUNHA
BUENO .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO
NEVES .
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Usaram da palavra pela ordem, para: registro Usou da palavra pela ordem, para decla-
de voto, os Srs. Deputados JÚLIO REDECKER, ração de voto, o Sr. Deputado EULER
LUIS CARLOS HEINZE. 08482 MORAIS. 08494

Usou da palavra para encaminhamento de Usaram da palavra para orientação das
votação o Sr. Deputado GERSON f'ERES. ......... 08482 respectivas bancadas os Srs. Deputados

ARNALDO FARiA DE SÁ - Questão de ordem INOC~NCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES. 08494
sobre aconveniência de encerramento da sessão. .... 08483 Usou da palavra pela ordem, para decla-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- ração de voto, o Sr. Deputado MOREIRA
ção da sessão por uma hora................................. 08483 FERREIRA. 08494

INOC~NCIO OLIVEIRA - Contradita à ques- GEDDEL VIEIRA LIMA (Pela ordem) - Re-
tão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de Sá...... 08483 gistro do aniversário natalício dos Srs. Deputados

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- Aécio Neves e Arnaldo Madeira. 08494
mento da questão de ordem do Deputado Amal- Usou da palavra para orientação da res-
do Faria de Sá. 08484 pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO

, ARNALDO FARIA DE SÁ - Apreser;Jtação ARRUDA. 08495
de :recurso à Comissão de Constituição e4ustiça Usou da palavra pela ordem, para retifica-
e de Redação da decisão da Presidência sobre a ção de voto, o Sr. Deputado RAIMUNDO
questão de ordem levantada pelo orador. 08484 GOMES DE MATOS............................................ 08495

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento Usou da palavra pela ordem, para registro
do recurso do Deputado Amaldo Faria de Sá.......... 08484 de voto, o ,Sr. Deputado TELMO KIRST. 08495

Usaram da palavra para encaminhamento PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
de votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA mento da votação. 08495
DE SÁ, ANTONIO KANDIR................................... 08484 Aprovação da Proposta de Emenda à

AÉCIO NEVES (Como Líder) - Apelo à Constituição nl! 637-B, de 1999. 08495
Oposição em favor do respeito aos Parlamenta- VI- Encerramento
res ocupantes da tribuna. 08485 3 - ATOS DO PRESIDENTE

Usaratn da palavra para orientação das a) Exoneração: Afonso Cabral, Augustino
respectivas bancadas os Srs. Deputados Pedro Veit, Jane Cleide Herculano de Siqueira. 08528
FERNANDO GABEIRA, IVAN PAIXÃO, MARCOS b) Dispensa: Hudson Gomes de Paula. 08528
CINTRA, JANDIRA FEGHALI, ROBERTO c) Nomeação: Afonso Cabral, Augustino
JEFFERSON, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, Pedro Veit, Jane Cleide Herculano de Siqueira,
ODELMO LEÃO, GERALDO MAGELA, AÉCIO Otávio Neiva Freire Júnior, Renata Maria Silva,
NEVES, GEDDEL VIEIRA LIMA, INOC~NCIO Sandra Cunha Simplício, Simone Ambos Pereira. 08528
OLIVEIRA. 08486 d) Designação por acesso: Jefferson Bar-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or- basa Margato. 08529
dem sobre o encerramento da sessão em razão 4 _ PORTARIA Nl! 11199, DA PRIMEIRA-
do término do prazo da prorrogação. 08492 SECRETARIA, REFERENTE A CREDENCIA-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Indeferi- MENTO DE ENTIDADE DE CLASSE.
mento da questão de ordem levantada pelo De- COMISSÕES
putado Arnaldo Faria de Sá.................................... 08492 5 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

Usaram da palavra para orientação das a) Comissão de Seguridade Social e Famí-
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ARNALDO MADEIRA, JANDIRA FEGHALI, lia, nl! 1, em 9-3-99................................................. 08529
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO b) Comissão de Relações Exteriores e de
NEVES, DA. HÉLIO, HENRIQUE EDUÁRDO Defesa Nacional, em 9-3-99. 08531
ALVES, CUNHA BUENO, JOSÉ GENOrNO, 6 - MESA
JOÃO HERRMANN NETO. 08493 7 - LrDERES E VICE-LíDERES

8 - COMISSÕES
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ACRE

PFL
PFL
PPB
PMDB
PT
PT
PFL

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Niée Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PL PUPSTIPSUPMNlPSD
Presentes do Maranhão: 9

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes do Tocantins: 4

Hidelbrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bitiar
Mareio Afonso
Nilson Mourão
ZiJa Bezerra
Presentes do Acre: 7

Bloco

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PTB
PSDB

AMAPÁ

PFL
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Ata'.da:13ª Sessão, e~ 9 de março de 1999
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente;Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente; $everino
Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Giovanni Queiroz, 1º Suplente de Secretário; Almir Sá" Eber

Silva, § 2º do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES: Marinha Raupp PSDB
Michel Temer Presentes de Rondônia: 4
Heracllto Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Gonzaga Patriota
Total de Presentes: 274

Anivaldo Vale
Deusdeth Pantoja
Jorge Costa
Nilson Pinto
Renildo Leal
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 7

Benedito Dias
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

RORAIMA

Partido
Airton Cascavel PPB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Luís Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 4

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Pauderney Avelino PFL
Presentes do Amazonas: 4

RONDÔNIA

PDT
PMDB
PDT

Adolfo Marinho
Almeida de Jesu
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra

,Chiquinho Feitosa
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
Manoel Salviano

CEARÁ

PSDB
PL PUPSTIPSLlPMNlPSD
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB PSB/PCDOB
PPB
PSDB
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RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Laire Rosado PMDB

o

Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PMDB
Domiciano Cabral PMDB
Inaldo Leitão PMDB
Ricardo Rique PMDB
Presentes da Paraíba: 6 o

PSB/PCDOB
PMDB
PSB

Jorge Alberto
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PFL
PTB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PL PltPSTtPSI.JPfvf\WSD
Carlos Melles PFL
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
João Fassarella PT
Lincon Portela PST PLPSTJflSI..JRvNPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Zaire Rezende PMDB
Ze:z;é Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 25

Claudio Cajado
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Jairo Azi

. João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 18

PSB/PCdoB

PSB/PCDOB

Augusto Franco o

Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
João Caldas Pfvf\J PLPSTJPSLRvNPSD
José Thomaz Nonô PSDB
Luiz Dantas PSD Pl..JPSTiPSL.JPtvNPSD
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE
PSDB
PMDB
PPS

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
Luciano Bivar PSL Pl..JPSTtPSI.JPfvf\WSD
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PI.JPSTJPSltPtvNPSD
Presentes de Pernambuco: 11

Átila Lira
Marcelo Castro
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 5

Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Sérgio Novais PSB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 18

PIAuí

PSDB
PMDB
PMDB
PT
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PSB/PCdoB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Presentes de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Marçal Filho PMDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMOB

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Maria Abadia PSOB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 4

GOIÁS

PMOB
PMOB
PMDB
PSOB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMOB
PTPSB/PCdoB

EspíRITO SANTO Bispo Wanderval PL PI..JPST!PSI..JPf\.INPSO
Feu Rosa PSOB Corauqi Sobrinho PFL

PTB
De Velasco °PST ~'OC'T~I lbIl·... I.MC'OMagno Malta rurvl/rVUrlVI'l'ru

Max Mauro PTB Or. Hélio POT
Ricardo Ferraço PSOB Ouílio Pisaneschi PTB
Presentes do Espírito Santo: 4 Emerson Kapaz PSOB

Gilberto Kassab PFL
RIO DE JANEIRO José Genoino PT

Anibal Cabral PFL José Roberto Batochio POT
Alexandre Santos PSOB Julio Semeghini PSOB
Almerinda de Carvalho PFL Luiz Antonio Fleury PTB
Antonio Carlos Biscaia PT Maluly Netto PFL
Arolde de Oliveira PFL Medeiros PFL
Ayrton Xerez PSOB Milton Monti PMOB
Carlos Santana PT Nelo Rodolfo PPB
Celso Jacob POT Neuton Uma POT
Oino Fernandes PSOB Professor Luizinho PT
Or. Heleno PSOB Ricardo Berzoini o PT
Eber Silva POT Rubens Furlan PFL
Eduardo Paes PFL Salvador Zimbaldi PSOB
Eurico Miranda PPB Sampaio Oória PSOB
Fernando Gabeira PV Zé índio PPB
Fernando Gonçalves PTB Presentes de São Paulo: 31

lédio Rosa PMDB MATO GROSSO
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMOB Uno Rossi PSOB

Wilson Santos PMOB
João Sampaio POT Presentes do Mato Grosso: 2
Luís Eduardo PSOB
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Salomão POT
Mareio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PMOB
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci PST Pl.JPST!PSI..JPf\.INPSO
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins POT
Presentes do Rio de janeiro: 33

SÁOPAULO

Alberto Goldman PSOB
Alberto Mourão PMOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSOB
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Presentes do Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Airton Roveda PFL
Chico da Princesa PTB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Pastor Oliveira Filho PPB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 18

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Meres PT
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Reila PTB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Luiz Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PSTJPlJPSTtPSI...tPl\INPSD
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Telmo Kirst PPB
Waldir Schimidt PMDB
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A

lista de presença registra o comparecimento de 274
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA
O SR. ALDIR CABRAL, servindo como 2º Se

cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ALMIR SÁ, servindo como 1Q Secretá
rio, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

Do Sr. Senador Nabor Júnior, no exercício
da Primeira Secretaria do Senado Federal, nos
seguintes termos:

Ofício nº 143 (SF)

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado

Federal aprovou, em revisão, nos termos do substi
tutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nQ 36,
de 1996 (PL nº 5.071, de 1990, nessa Casa), que
IIdispõe sobre a proteção das cavidades.. naturais
subterrâneas, em conformidade com o inciso X do
art. 20, e o inciso V do art. 216, da Constituição Fe
deral e dá outras providênciasll

•

Em anexo, restituo um dos autógrafos do proje
to originário.

Senado Federal, 9 de março de 1999. - Senador
Nabor Júnior, no exercício da Primeira Secretaria.

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 36, de 1996 (PL nQ 5.071, de
1990, na Casa de origem), que IIdispõe sobre
a proteção das cavidades naturais subterrâ
neas, em conformidade com o inciso X do art.
20, e o inciso V do art. 216, da Constituição
Federal e dá outras providênciasll

•

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre a proteção das cavidades

naturais subterrâneas, em conformidade com
o inciso X do art. 20, o inciso V do art. 216 e o
inciso 111 do § 1º do art. 225 da Constituição
Federal e dá outras providências.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regula a proteção e a utilização

das cavidades naturais subterrâneas existentes no
território nacional, em conformidade com o inciso X
do art. 20, o inciso V do art. 216 e o inciso 111 do § 12

do art. 225 da Constituição Federal.

Art. 22 Para os efeitos desta lei entende-se por:

I - cavidades naturais subterrâneas: os espa
ços conhecidos como cavernas, formados por pro
cessos naturais, independentemente do tipo de ro
cha encaixante ou de suas dimensões, incluídos o
corpo rochoso onde se inserem, seu ambiente, seu
conteúdo mineral e hídrico, e as comunidades ani
mais e vegetais ali existentes;

11 - grutas, tocas e lapas: cavernas com desen
volvimento predominantemente horizontal;

11I - abismos, furnas e buracos: cavernas com
desenvolvimento predominantemente vertical;

IV - sistema espeleológico: conjunto de cavida
des naturais subterrâneas interconectadas por um
sistema de drenagem ou por espaços no corpo
rochoso;

V - patrimônio espeleológico: conjunto de ele
mentos bióticos e abióticos, subterrâneos e superfi
ciais, representado pelas cavidades naturais subter
râneas e pelos sistemas espeleológicos ou a eles
associados;

VI - áreas potenciais de patrimônio espeleoló
gico: áreas que, devido à sua constituição geológica
e geomorfológica, sejam propícias à ocorrência de
cavidades naturais subterrâneas;

VII - área de influência: área que compreende
os recursos bióticos e abióticos, superficiais e sub
terrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio
ecológico e da integridade física das cavernas natu
rais subterrâneas ou do sistema espeleológico.

Art. 3º A delimitação da área de influência será
estabelecida por meio de estudo técnico-científico
aprovado pelo órgão federal competente.

§ 1º Até que seja delimitada, na forma do caput
deste artigo, a área de influência corresponderá a
uma faixa de trezentos metros, considerada a partir
da projeção em superfície do desenvolvimento linear
da cavidade natural subterrânea.

§ 2º Na faixa estabelecida conforme o § 12 , se
rão proibidas a pesquisa e lavra mineral, a constru
ção de estradas e rodovias, e atividades e empreem
dimentos capazes de afetar o solo e o subsolo, pro
vocar erosão de terras, assoreamento ou poluição
das coleções hídricas.

§ 32 Não se incluem na proibição estabelecida
no § 2l! as vias de acesso definidas em Plano de Ma
nejo da cavidade-natural subterrânea.

§ 42 A regulamentação desta lei definirá, para
os diversos casos aos quais se aplica o disposto
neste artigo, os responsáveis pela elaboração do es
tudo a que se refere o caput deste artigo.

Art. 42 A União, diretamente ou por meio de
convênio ou outros instrumentos legais de parceria
com os Estados, o Distrito Federal ou entidades rep
resentativas da comunidade espeleológica brasileira,
elaborará o Cadastro Nacional do Patrimônio Espe
leológico.

Parágrafo único. A elaboração do Cadastro Na
cional do Patrimônio Espeleológico deverá ter, ne
cessariamente, a participação de entidades repre
sentativas da comunidade técnico-científica brasilei
ra das especialidades afins.

Art. 52 Os detentores de direitos ou licenças
para exploração de recursos naturais ou proprietá
rios de imóveis, bem como detentores de títulos de
concessão, são obrigados a informar ao órgão com
petente integrante do Sistema Nacional do Meio Am
biente - SISNAMA, a ocorrência de cavidades natu
rais subterrâneas nas áreas sob sua responsabilida
de e a adotar, de imediato, medidas para a proteção
dessas cavernas e de sua área de influência.

Parágrafo único. O não cumprimento do dis
posto neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
das multas previstas no art. 12 desta lei e à cassa
ção da licença do empreendimento, sem prejuízo
das demais cominações legais.

Art. 62 As atividades em cavidades naturais
subterrâneas não serão permitidas sem a devida
permissão, autorização ou licença da autoridade
competente, na forma disposta na regulamentação
desta lei.

§ 1l! A autorização, permissão ou licença para
atividades de turismo e de lazer intensivos ou reali
zados em caráter permanente em cavidades natu
rais subterrâneas será condicionada à apresentação
de Plano de Manejo do qual conste programa de
educação ambiental.

§ 22 Atividades de visitação esporádica de ca
ráter esportivo, científico-exploratório ou educacional
estão liberadas da autorização, permissão ou licença
de que trata o caput deste artigo e seu disciplina
mento deverá constar da regulamentação desta lei.

Art. 7l! A União poderá ceder a Estados, a Mu
nicípios e ao Distrito Federal o uso de cavidades na
turais subterrâneas, pelo prazo de cinqüenta anos,
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sucessivamente renovável, de acordo com critérios Multa - de R$500,00 (quinhentos reais) a
estabelecidos na regulamentação desta lei. R$1.00.000,00 (cem mil reais).

Parágrafo único. A União poderá delegar aos § 1º As multas serão aplicadas em dobro em
Estados, Municípios e ao Distrito Federal poder para caso de reincidência.
fiscalização da utilização de cavidades naturais sub- § 22 O descumprimento de auto de interdição
terrâneas, bem como para a aplicação de sanções sujeitará o infrator a multa diária, cujo valor será cor-
administrativas. respondente ao máximo da respectiva capitulação,

Art. 8º As atividades atualmente existentes nas até a cessação da atividade infratora.
cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de in- § 32 A regulamentação desta lei estabelecerá
fluência, e nas áreas potenciais de patrimônio espe- os critérios para perícia e cálculo da pena de multa,
leológico sujeitam-se ao licenciamento ambiental, na bem como para sua revisão periódica, com base nos
forma desta lei. índices constantes da legislação pertinente.

Parágrafo único. O licenciamento de que trata Art. 13. São as autoridades competentes que
este artigo deverá ser requerido nos cento e oitenta deixem, por omissão ou negligência comprovadas,
dias posteriores à publicação desta lei, sob pena de de aplicar as medidas preventivas e punitivas às in-
interdição da atividade e da aplicação .da multa cor- frações a esta lei, sujeitas às penalidades previstas
respondente. no art. 12, sem prejuízo das sanções administrativas

Art. 9º O Poder Público instituirá unidades de cabíveis.
conservação ou outras formas de acautelamento, vi- Art. 14. os recursos provenientes das multas
sado à valorização e à proteção do patrimônio espe- de que trata esta lei, bem como da venda e leilão de
leológico. bens apreendidos ou de qualquer forma de arreca

dação que envolva o uso indevido do patrimônio es-
Art. 10. A utilização do patrimônio espeleológi- peleológico, serão recolhidos ao órgão integrante do

co em desacordo com o disposto nesta lei constitui Sisnama competente para sua aplicação e revertidos
dano ao meio ambiente e ao patrimônio da União, necessariamente a projetos ou ações de conformida-
estando legitimadas para a promoção da ação princi- de com a proteção desse patrimônio.
pai ou cautelar as pessoas e entidades mencionadas Art. 15. O Poder executivo regulamentará esta lei
no art. 5º da Lei n2 7.347, de 24 de julho de 1985, al- no prazo de cento e vinte dias após sua publicação.
terado pelas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
1990, e 8.884, de 11 de junho de 1994. publicação

Art. 11. Constitui crime a utilização que destrua Senado Federal, 9 de março de 1999. - Senador
total ou parcialmente as cavidades naturais subterrâ- Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
neas:

SINOPSE
Pena - detenção de seis meses a três anos e

multa.
Art. 12. Constitui infração a esta lei:
I - realizar, sem autorização, exceto nos casos

previstos no art. 6º, § 4º, desta lei, estudos de qual
quer natureza e/práticas de turismo e lazer nas cavi
dades naturais/subterrâneas:

Multa _Ide R$100,00 (cem reais) a R$1.000,00
(um mil reais);

11 - a retirada, sem autorização, de material
biológico, geológico, arqueológico ou' paleontológico
de cavidades naturais subterrâneas:

Multa :.... de R$300,00 (trezentos reais) a
R$!5.000,OO (cinco mil reais);

111 - exercer atividade sem autorização ou li
cenciamento ou em desconformidade com esses, na
área de influência da cavidade natural subterrânea,
excetuando-se os casos previstos no art. 6º, § 4º
desta lei:
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A Comissão aprova o parecer da Relato
ra, Seno Marina Silva, que conclui pela
aprovação do Projeto na forma do Substi
tutivo que apresenta.

7-11-1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Relator Seno Marina Silva
30-10-1997 (SF) Comissão de Assuntos So-

ciais (CAS)
Devolvido pela Seno Marina Silva, com
minuta de parecer pela aprovação, na for
ma do Substitutivo que apresenta.

5-11-1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)

Expediente (SF) 13-2-1998 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Agendado para o dia 3 de março de 1998.
3-3-1998 (SF) Plenário (Plen.)

Inclusão Ordem do Dia discussão turno
único.

3-3-1998 (SF) Plenário (Plen.)
Discussão encerrada, após usarem da
palavra os Seno Marina Silva e Bernardo
Cabral.

3-3-1998 (SF) Plenário (Plen.)
Votação aprovado o Substitutivo, ficando
prejudicado o Projeto.

3-3-1998 (SF) Mesa Diretora
Despacho a CDIR, para a redação do
vencido para o Turno Suplementar.
DSF 4-3 pág. 3251 a 3254.

28-4-1998 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Parecer 203 - CDIR, oferecendo
a redação do vencido para o Turno Suple
mentar do Substitutivo, Relator Seno Ro
naldo Cunha Lima.
DSF 29-4 pág. 7101 a 7106.

28-4-1998 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Aguardando inclusão Ordem do Dia para
Turno Suplementar.

23-2-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Agendado para o dia 2 de março de 1999.
2-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)

Inclusão Ordem do Dia discussão Turno
Suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto. .

2-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
Discussão encerrada, após usar da pala
vra a Seno Marina Silva.

2-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Emenda 1 - Plen., de autoria do
Seno Paulo Hartung.

2-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Rq. nQ 052, de autoria do Seno
Paulo Hartung, solicitando a retirada a
Emenda, após a Ordem do Dia.
DSF 3-3 pág. 4091

2-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
A Presidência determina o retorno do Pro
jeto a Ordem do Dia da próxima 5i! feira
para sua apreciação, dependendo da vo
tação do Requerimento lido anteriormen
te.
DSF 3-3 pág. 4066 e 4067.

Encaminhado ao SACP.
7-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões

Permanentes
Encaminhado a SSCLS.

7-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS) .

An'exei legislação citada no parecer, con
forme fls. 33.

12-11-1997 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Parecer 733 - CAS, devendo a
matéria ficar sobre à Mesa pelo prazo de
5 (cinco) sessões ordinárias para recebi
mento de emendas.
DSF 13-11 pág 24599 a 24608.

13-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS) .

Prazo para recebimento de Emendas: 14
a 20-11-97.

21-11-1997 (SF) Plenário (Plen.)
Comunicação Presidência término prazo
sem apresentação de emendas, devendo
a matéria, ser incluída em Ordem do Dia
oportunamente.
DSF 22-11 pág.25528.

21.-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Recebido neste órgão, em 21 de novem
bro de 1997.

(SF) Subsecretaria do
(SSEXP) em 4-3-1999
Tramitação .

18-6-1996 (SF) Plenário (Plen.)
1835 Leitura.

18-6-1996 (SF) Mesa Diretora
1835 Despacho a CASo
DSF 19-6 pág. 10235.

9-7-1996 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
(CAS)
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4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Inclusão Ordem dQ Dia discussão
Turno Suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto, dependendo de vota
ção do Rq. nll 052, de retirada da Emenda
1 - Plen.

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Votação aprovado o Rq. nll 052, de
retirada da Emenda 1 - Plen.

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Leitura e aprovação do Rq. nll 061,
da Seno Marina Silva, solicitando Desta
que para Votação em Separado do art. 17
do Substitutivo, para adequação ao art.
911 da Lei Complementar nll 95, de 1998.

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Votação aprovado o Substitutivo, e
rejeitado o Destaque do art. 17 do Substi
tutivo.

4-3-1999 (SF) Mesa Diretora
1000 Despacho a CDIR, para a Redação
Final.

4-3-1999 (SF) Plenário - (Plen.)
1000 Leitura Parecer 087 - CDIR, ofere
cendo a Redação Final, Relator Seno Na
bor Júnior.'

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Leitura e aprovação dó Rq. nll 062,
da Seno Marina Silvfi,' de dispensa de pu
blicação para imediata discussão e vota
ção da Redação Final.

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
, 1000 Discussão encerrada, sem debates.

4-3-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Despacho à Câmara dos Deputa
dos.
DSF 5-3 pág.

4-3-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF)
(SSCLS)

Procedida à revisão da Redação final.
4-3;1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa (SF)

(SSCLS)
Encaminhado a SSEXP.

4-3-1999 À Câmara dos Deputados com Of.lSF
nº 143/99.

Ofício nll 144 (SF)

Senhor Primeiro, Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos'
termos do art. 65 da Constituição Federal, O Projeto
de Lei do Senado nll 241, de 1997, constante dos autó-

grafos em anexo, que ''Veda discriminação praticada
contra cidadão anistiado e dá outras previdências".

Senado Federal, 9 de março de 19~9. - Senador
Nabor Júnior, no exercício da Primeira Secretaria.

PROJETO DE LEI N2 264, DE 1999

Veda discriminação praticada contra
cidadão anistiado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É vedada a prática de qualquer ato que

tenha por finalidade discriminar cidadão anistiado.
Art. 211 Constituem atos discriminatórios contra

anistiado, para os fins desta lei:
I - inscrever a condição de anistiado em qual

quer de seus documentos pessoais;
11 - obstar a sua aposentadoria;
111 - obstar ou proibir, a sua cessão ou transfe

rência, se servidor público;
IV - praticar qualquer outro ato discriminatório

que tenha como motivação ou fundamento a sua
condição de anistiado.

Art. 32 A prática dos atos discriminatórios pre
vistos no art. 211 constitui ilícitos civil e criminal, sujei
tando os responsáveis à legislação pertinente.

Parágrafo único. Se o responsável for servidor
público, a prática discriminatória implica, também,
falta grave.

Art. 42 Qualquer pessoa poderá representar so
bre a prática de ato discriminatório a que se refere
esta lei à autoridade competente, que ,deverá adotar
as medidas cabíveis para a devida apuração, sob
pena de prevaricação.

Art. 511 Aplica-se o disposto nesta lei aos anis
tiádos pela Lei n2 8.878, de 11 de maio de 1994.

Art. 611 Esta lei entra ~m vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 9 de março de 1999. - Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

SINOPSE

Identificação
Número na origem: PLS Nº 00241 1997 Pro

jeto de Lei (SF)
Órgão'deorigem: Senádo Federal 06-11-1997
Senado: PLS n2 00241 1997

Autor Senador: Romero Jucá PFL - RR
'Ementa dispõe sobre a discriminação praticada con
tra servidores anistiados.
Despacho inicial

(SF) Com. Constituição e Justiça (CCJ)
Última ação

RMCD Remetido à Câmara dos Deputados



A Comissão aprova o parecer do Relator
Seno José Bianco que conclui pela apro
vação da matéria, na forma do substituti
vo apresentado; a matéria deverá ser
submetida a turno suplementar, conforme
o disposto no art. 282 do Regimento Inter
no.

15-12-1998 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

O Seno Romero Jucá apresenta requeri
mento nos termos do art. 282 do Regi
mento Interno, de dispensa de interstício
e imediata votação do substitutivo ofereci
do a matéria, em turno suplementar.

15-12-1998 (SF).Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Aprovado o requerimento a matéria é
submetida a discussão em turno suple
mentar; não havendo emendas, o substi-

Relator Seno José Bianco.
12-02-1998 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)
Devolvida pelo Relator, estando a matéria
em condições de ser incluída na pauta de
Reunião da Comissão.

15-12-1998 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Encaminhado à SSCLS, atendendo solici
tação.

20-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões
Permanentes

Encaminhado à SSCLS, para republica
ção nos avulsos.

20-11-1997 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Recebido neste órgão, em 20 de novem
bro de 1997.

21-11-1997 (SF) Plenário (Plen)
Leitura Of. 206, de 1997, do Seno Romero
Jucá, solicitando a republicação dos avul
sos do Projeto, por ter havido erro de digi
tação quando de sua elaboração.
D8F 22-11 pág. 25541.

21-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões
Permanentes

Retoma a CCJ.
26-11-1997 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)
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04-03-1999 (SF) Subsecretaria do Expediente Recebido neste órgão, em 14 de novem-
(SF) (SSEXP) bro de 1997.

1500'Recebido neste órgão, em 4 de março de 19-11-1997 (SF) Com. Constituição e Justiça
1999. (CCJ)
Encaminhado à:

(SF) Subsecretaria do Expediente (SF)
(SSEXP) erp 04-03-1999
Tramitação!

6-11-1997 (SF) Protocolo Legislativo (SF)
(Pleg)

Este processo contém 5 (cinco) folhas nu
meradas e· rubricadas.

06-11-19,97 (SF) Plenário (Plen)
Leitura.

06-11-1997 (SF) Mesa Diretora
Despacho à CCJ (Decisão Terminativa)
onde poderá receber emendas, após pu
blicado e distribuído em avulsos, pelo pra
zo de 5 (cinco) dias úteis.
DSF 07-11 Pág. 24236 a 24239.
Republicação feita no DSF 22-11 pág.
25541 e 25542.

06-11-1997 (SF) Subsecretaria de Comissões
Recebido neste órgão, em 06 de novem
bro de 1997.

06-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões
Permanentes

Recebido neste órgão, em 06 de novem
bre de 1997.

06-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões
Permanentes

Encaminhado à CCJ.
06-11-1997 (SF) Com. Constituição e Justiça

(CCJ)
Recebido neste órgão, em 06 de novem
bro de 1997.

13-11-1997 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Encaminhado à SSATA, atendendo solici
tação.

13-11-1997 (SF) Subsecretaria de Ata
Nesta oportunidade, e feita retificação nos
avulsos da matéria, visando substituir a
palavra "preterida" constante do último
parágrafo da justificação por "preterita".
(Retificação publicada no D8F, 14-11-97).

14-11-1997 (SF) Serviço de Apoio Comissões
Permanentes

Encaminhado à CCJ.
14-11-1997 (SF) Com. Constituição e Justiça

'(CCJ)
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1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
770/99 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (Mens. nº 351/97-PE) - que "apro
va o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre os
seus Respectivos Territórios e Além, celebrado entre
o Governo da República da África do Sul, em Pretó
ria, em 26 de novembro de 1996".

Brasília, 9 de março de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Moroni Torgan para o cargo de Vice-Líder
do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

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

Brasília, 1º de março de 1999

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento Interno, esta Secretaria encami
nha a V. Exª, em anexo, a relação das proposições
em tramitação neste órgão, ao término do mês de fe
vereiro do corrente ano.

Atenciosamente, - Ruy Omar Prudêncio da
Silva, Secretário.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Proposições em tramitação ao término
do mês de fevereiro de 1999

Brasília, 5 de março de 1999

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo

Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Deputados
Gerson Peres, Eurico Miranda, Fetter Júnior, Hugo Biehl,
Ricardo Barros, Herculano Anghinetti e Ricardo Izar, para
ocuparem as vagas de Vice-Líderes da 51ª Legislatura.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Odelmo Leão, Líder do PPB, nos se
guintes termos:

OFíCIO Nº 213/99

Defiro.
Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Marcelo Teixeira, Presiden
te da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

OFíCIO S-Nº 4/99

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

tutivo é dado como definitivamente apro- OF. PSDB/I/Nº 352/99
vado.·

15-12-1998" (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Anexadas folhas 10 a 16, parecer da Co
missão pela aprovação da matéria, na for
ma do substitutivo 01 - CCJ, Relator Seno
José Bianco.

15-12-1998 (SF) Com. Constituição e Justiça
(CCJ)

Encaminhado ao SACP.
22-01-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa

(SF) (SSCLS)
Juntada cópia da legislação citada no parecer.

22-01-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Encaminhado a CCJ, para as providên
cias constantes do art. 9º da Lei Comple
mentar nº 95, de 1998.

23-02-1999 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Parecer nº 063 - CCJ.
DSF nº 22-A 24-02 pág. 3229 a 3240

23-02-1999 (SF) Plenário (Plen.)
Leitura Of. nº 056, de 1998, do Presidente
da CCJ, comunicando a aprovação do
Substitutivo ao Projeto, sendo aberto o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para inter
posição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, a que à matéria
seja àpreciada pelo Plenário.
DSF nº 22-A 24-02 pág. 3241.

24-02-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Prazo para interposição de recurso: 25-02
a 03-03-99.

03-03-1999 (SF) Subsec. Coord. Legislativa
(SF) (SSCLS)

Anexei, às fls. 26, texto final revisado pela
SGM.

04-03-1999 (SF) Plenário (Plen.)
1000 Comunicação Presidência término
prazo sem interposição de recurso, pre
visto no art. 91, parágrafo terceiro, do Re
gimento Interno.

04-03-1999 (SF) Mesa Diretora
1000 Despacho à Câmara dos Deputados.
DSF 05-03 pág

04-03-1999 À Câmara dos Deputados com o
OF.lSF Nº 144/99
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PLP nº 00088 1996

PDC nº 00241 1996
PDC nº 00264 1996

PL nº 03849 1997
PL nº 04678 1998
PL nº 04679 1998
PL nº 04905 1999

Aguardando Distribuição.
2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N!l 772/99 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (Mens. n!! 78/98-PE) - que
"aprova o texto da Resolução nº A12-5, Emendas ao
Estatuto da CLAU, aprovadas pelas XII Assembléia
Ordinária, realizada na cidade do Panamá, concluída
em 8 de novembro de 1996".

Aguardando Distribuição.

3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!l 773/99 - da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional (Mens. n!l 79/98-PE) - que
"aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Cíngapura,
em Cingapura, em 28 de outubro de 1997".

Aguardando Distribuição.

4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N!!
784/99 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (Mens. n!l 871/98-PE) - que "apro
va o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado
entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Governo de Cuba, em Havana, em 27 de maio de 1998".

Aguardando Distribuição.

5) PROJETO DE LEI N!! 3.736/97 - do Senado
Federal (PLS n!l 77/97) - que "dispõe sobre a identi
ficação e publicação do estado de conservação das
rodovias federais, e dá outras providências".

Aguardando Distribuição.

6) PROJETO DE LEI N!l 4.571/98 - do Senado
Federal (PLS n!! 71/98) - que "altera a redação do
art. 108 da Lei n!l 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para o
fim de incluir na excepcionalidade prevista para o
transporte de passageiros em veículo de carga ou
misto, a hipótese de aumento sazonal da demanda
por transporte coletivo de passageiro".

Aguardando distribuição.

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 1998. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Agnelo Queiroz, nos se
guintes ~ermos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Agnelo Queiroz)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento dos projetos, a
seguir relacionados, que são de minha autoria:

PL nQ 00202 1995
PL nQ 003851995
PL nQ 018131996
PL n!l 02083 1996
PL nº 02143 1996
PL nQ 02391 1996
PL nQ 02654 1996
PL n!! 02655 1996
PL nQ 031261997
PL n!l 03263 1997
PL nQ 03264 1997 PRC nº 00010 1995
PL n!l 03268 1997 PRC nQ 00015 1995
PL n!! 03632 1997 PRC nº 00130 1997

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Agnelo Queiroz.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nQ§. 202/95,
385/95, 1813/96,2083/96,2143/96,2391/96,
2654/96, 2655/96, 3126/97, 3263/97,
3264/97,3268/97,3632/97,3849/97,4678/98,
4679/98, 4905/99, PDC ~ 241/96, 264/96,
PLP 88/96, PRC's: 10/95, 15/95, 130;97.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1º Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Arolde de Oliveira, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Senhor Arolde de Oliveira)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, venho requerer a Vossa

Excelência, o desarquivamento da PEC nº 593/98, de
minha autoria.

Sala das SesÕ8s, 9 de março de 1999. - Deputado
Arolde de Oliveira.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento da
PEC nº 593/98. Publique-se.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1º
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Fernando Ferro, nos
seguintes termos:
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Fernando Ferro)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno da Câm~ra dos Deputados, requeiro a
V. Exa o desarquivamento das proposições, a seguir
relacionadas, que são de minha autoria e co-autoria:

PL nll 3461/97 - Cria o Sistema de Radiodifu
são Pública, regulamenta o Serviço de Radiodifusão
Pública, e dá outras providências.

PL nº 3579/97 - Veda contratação de empre
sas inadimplentes pela administração pública.

PDC nº 468197 - Susta os efeitos do Decreto
Presidencial de 23-571997 que autoriza a cisão de
Furnas, altera o objeto social da Nuclen, autoriza a
transferência da autorização para construção e ope
ração da Central Nuclear almirante Álvaro Alberto.

PL nº 4501/98 - Concede anistia à dívida de
pequenos produtores rurais.

PL nll 4808/98 - Concede anistia aos que fo
ram punidos por infringirem à Lei nº 4117/62.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Fernando Ferro, PT/PE.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PDC nll 468/97,
PL nll 3597/97, PL nll 4501/98 e PL nll

4808/98. Prejudico o Requerimento quanto
ao PL nll 3461/97, por já ter sido solicitado,
anteriormente, o seu desarquivamento. Ofi
cie-se ao Requerente.

Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Gilmar Machado, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Gilmar Machado)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Sr. Antonio Houaiss.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 117, in

ciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário,
seja registrado nos anais da Casa voto' de pesar
pelo falecimento do Sr. ANTONIO HOUAISS, sendo
esta iniciativa comunicada à família enlutada.

Justificação

Antonio Houaiss representa um marco no pa
norama cultural e político de nosso país. Como pen
sador, filólogo, tradutor e dicionarista, agraciou-nos
com obras de inestimável importância, assim como
urnu ç)estão à frente do Ministério da Cultura dedicap

da ao resgate de nossos valores e tradições. Sua
obra militância política, em favor das liberdades e da
construção de uma sociedade mais igualitária,
também destacou-se nos momentos mais difíceis de
nossa história.

Por estes breves motivos e por todos os outros
que dispensam registro, é que propomos que a Câ
mara dos Deputados demonstre seu reconhecimen
to pela vida deste grande brasileiro por meio deste
voto de pesar a seus familiares.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Gilmar Machado, PT/MG.

Submeta-se ao Plenário.
Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Ibrahlm Abi-Ackel, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Deputado Ibrahim Abi-Ackel)

Requer o desarquivamento de pro
posição de proposição.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento do Projeto de
Lei nll 4.348, de 1998, que altera dispositivos da Lei
nll 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -Ibrahlm
Abi-Ackel, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento do
Projeto de Lei nll 4.348/98.

Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado João Fassarella, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das proposições,
a seguir relacionadas, que são de minha autoria.

PROJETOS DE LEI

213/95

812/95

897/95
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1.241/9p

1.475/96

1.638/96

1.914/96

3.610/97

4.220/98

4.221/98

4.405/98

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

13/95

104/96

225/98

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NQ 419/96

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado João Fassarella, PT/MG.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL's nQs: 213/95,
812/95, 897/95, 1.241/95, 1.475/96,
1.638/96, 1.914/96, 3.610/97, 4.220/98,
4.221/98, 4.405/98, PLP's nlls: 13/95,
104/96, 225/98 e PEC nll 419/96.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1Q
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado João Paulo, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Paulo)

Requer desarquivamento de propô
sições.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos

do art. 105 parágrafo único do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados o desarquivamen
to dos seguintes Projetos de Lei de minha auto
ria: 1.046/95; 1.342/95; 1.343/95; 2.889/97;
3.070/97; 3.141/97; 3.922/97; 4.291/98;
4.292/98, 'além das Propostas de Emenda Cons
titucional de nlls 366/96 e 385/96.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado João Paulo Cunha, PT/SP.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo úriico, do RICD, o desarqüivamento
das seguintes proposições: PL nQs:
1.046/95, 1.342/95, 1.343/95, 2.889/97,
3.070/97, 3.141/97, 3.922/97, 4.291/98,
4.292/98, PEC nQs: 366/96 e 385/96:

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado José Linhares, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
Do Sr. José Unhares

Requer o desarquivamento de Pro
posições.

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente V. Exa., venho,

de acordo com o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 105, parágrafo único, requerer que sejam
desarquivadas, para esta nova Legislatura que se
inicia, as seguintes proposições de minha autoria:

* PL nll 3.350/97
Ementa: "Dispõe sobre a instituição do Programa

Nacional de Apoio à Saúde - PRONASA, com a finali
dade de captar e canalizar recursos para o setor saúde".

* PL nQ 3.312/92
Ementa: "Dispõe sobre formas de prestação de

serviços em hospitais e estabelecimentos de servi
ços de 'saúde em geral".

* PL nQ 1.842/96
Ementa: "Torna obrigatória a presença de

air-bag em automóveis, camionetas e veículos mistos
saídos de fábrica.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - José
Linhares, Deputado Federal.

Defiro, nos termos do art. 1OS, parágrafo Úlico,
doRICO, odesa/qi..Mmentod 1.84296e3.35G'97.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Milton Temer, nos seguintes

termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Milton Temer)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento dos Projetos de
Lei, a seguir relacionados, de minha autoria:

PL nQ 4775/98
PL n1l 4776/98
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PL nQ 4778/98
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 

Milton Temer, Deputado Federal.
Defiro, nos termos do art. 105, pará

grafo único, do RICO, o desarquivamento
das seguintes proposições: PL nQs:
4.775/98,4.776/98,4.778/98.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1'1 Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Neiva Moreira, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Neiva Moreira)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento dos
projetos de lei, a seguir relacionados, que são de mi
nha autoria:

PL nQ3024/97
PL nQ 4005/97
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 

Deputado Neiva Moreira.
Defiro, nos termos do art, 105, pará

grafo único do RICD;Q desarquivamento
dos PL nQs 3024/97 e 4005/97.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1'1
Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Nelson Pellegrino, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3Q, do

Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
de V. Exa. se digne registrar nos anais desta Casa
voto de louvor pela chegada ao Município de Salva
dor, Estado da Bahia, no dia 9 de março do corrente
ano, para tomar posse no dia 11 de março de 1999,
na Arquidiocese de Salvador às 19:00h na Catedral
Basílica, de Dom Gerardo Majella Agnelo.

Dom Gerardo Majella Agnelo, natural de Juiz
de Fora, foi nomeado pelo Papa João Paulo 11 Bispo
Diocesano de Toledo no Paraná em 1978. Posterior
mente foi nomea,do Arcebispo Metropolitano de Lon
drina. Entre 83 e 87, foi Presidente da Comissão li
túrgica da CNBB. Atualmente antes de ser nomeado

pelo Papa João Paulo 11, Arcebispo da Arquidiocese
de Salvador, Dom Gerardo exercia no Vaticano a
função de Secretário da Congregação para o Culto
Divino e Disciplina dos Sacramentos.

Dom Gerardo Agnelo teve também um papel
fundamental na pastoral da criança, exercendo a
coordenação desta, trabalho reconhecido no plano
nacional.

Importante lembrar que Dom Gerardo Majella
Agnelo assume a Arquidiocese de Salvador que é a

. primaz do Brasil.
Em sendo assim esta Casa não poderia deixar

de se manifestar sobre este acontecimento de rele
vância nacional e de importância para os católicos
baianos e do Brasil.

Dê-se ciência desta moção à Arquidiocese de
Salvador, à CNBB e ao homenageado.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Nelson
Pellegrino, Deputado Federal PT/BA.

Submeta-se ao Plenário.
Em 9-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Da Sra. Deputada Veda Crusius, nos seguintes
termos:

REQUERIMENTO
(Da Sra. Veda Crusius)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor President~,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento dos projetos a
seguir relacionados, que são de minha autoria:

- PL nQ4.738/98
- PEC nQ631/98
Sala da Sessões, 9 de março de 1999. - Deputada

Veda Crusius.
Defiro, nos termos do art. 105, pará

grafo único, do RICO, o desarquivamento·da
PEC nQ631/98 e do PL nQ4.738/98.

Em 9-3-99. - Heráclito Fortes, 1l!
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sra. Fátima Pelaes.
A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em homenagem ao Dia Interna
cional da Mulher, desejo alertar a sociedade sobre a
situação da saúde das brasileiras. Recentes estudos
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e pesquisas do Ministério da Saúde apresentam da- parto natural, o que diminui sensivelmente o número
dos assustadores sobre problemas de saúde das de partos cesarianos. Esses gastos são mantidos
mulheres causados por falta de assistência médica e com o dinheiro arrecadado pela 'CPMF e repassado
pela má qualidade do atendimento aos pacientes. aos hospitais através do SUS. A verba tam~?m serve

Os dados do Ministério da Saúde revelam que para garantir uma assistência pré-natal às mulheres.
muitas doenças têm origem na carência de recursos, Quero também, Sr. Presidente, nobres cole-
inadequação do modelo assistencial do Sistema Úni- gas, ressaltar o trabalho que vem sendo feito no Es-
co de Saúde (SUS) e falta de empenho de alguns tado do Amapá pelo Governo do Estado em parceria
profissionais com a clientela. Além desses fatores, com organizações não-governamentais. Hoje o
existe a dificuldade da população em cobrar os seus Amapá tem o menor índice de cesarianas do País e
direitos. também um trabalho pioneiro com parteiras tradicio-

Para enfrentar a situação, o Ministro da Saúde, nais, fundamental para a nossa região, consideran-
José Serra, vem desenvolvendo uma série de pro- do-se as dificuldades de acesso, bem como as dis-
gramas de prevenção. Desde que assumiu o Minis- tâncias.
tério, S.Exa. tem demonstrado sensibilidade especial Por último, nobres colegas, quero pedir o apoio
pela qualidade de vida da mulher brasileira. O Minis- de V.Exas. para a instalação imediata da CPI da
tério segue as recomendações da 4ª Conferência Mortalidade Materna, que há dois anos propus a
Mundial sobre a Mulher, Ação para Igualdade, De- esta Casa. Neste mandato pedi seu desarquivamen-
senvolvimento e Paz, realizada em Pequim em to, para que façamos estudos mais aprofundados, a
1995, na qual tive a honra de representar o Brasil. fim de subsidiar o Governo, e assim poder diminuir o

Ressalto ainda, nobres colegas, a importância índice de mortalidade materna que aflige muitas bra-
da campanha de prevenção do câncer de colo de sileiras.
útero realizada no ano passado. Para este ano, o Mi- Era o que eu tinha a dizer.
nistério da Saúde dobrará de 6 para 12 milhões o O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS.
número de exames do colo do útero realizados em Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
todo o País. A doença é responsável por 15% dos Srs. Deputados, temos lido e ouvido, de quando em
tumores malignos em mulheres. vez, notícias, indagações e até alguns pontos de vis-

Sem a campanha, a maioria das mulheres com ta sobre a idéia da privatização do Banco do Brasil,
câncer não saberia que está com a doença e não da Caixa Econômica Federal e da Petrobrás.
começaria o tratamento para combatê-Ia. O Ministé- Relativamente à Petrobrás, indagado sobre o
rio da Saúde reservou para este ano mais de 46 mi- assunto, S.Exa. o Ministro da Fazenda, Sr. Pedro
Ihões de reais para campanhas de prevenção e Malan, afirmou taxativamente não haver nenhum
diagnóstico precoce do câncer cérvico-uterino. A tipo de estudo ou avaliação, nem constituir pensa-
campanha chega a 5 mil e 600 Municípios, e a cole- mento do Governo a possibilidade de privatização da
ta de exames é feita em 13 mil postos de saúde es- Petrobrás. Mas, no que diz respeito ao Banco do
palhados pelo País. Graças à parceria do Ministério Brasil e à Caixa Econômica Federal, já se admite a
da Saúde com os Correios, os resultados são entre- existência de estudos que possam indicar, no dia de
gues pessoalmente aos pacientes em suas casas. amanhã, a conveniência da venda dessas duas em-

Outro trabalho relevante desse Ministério é o presas.
investimento em projetos para a realização do parto Trata-se de assunto da maior relevância, e os
natural. O Brasil tem um índice exagerado de partos comentários somam-se a pronunciamentos como o
cesarianos, que chegam a 600 mil por ano. A esti- que o Senador Jorge Bornhausen fez recentemente
mativa de morte materna por parto cesáreo é vinte no plenário do Senado Federal e destacam-se em
vezes maior que nos países desenvolvidos. entrevistas concedidas a órgãos da imprensa, pre-

A cesariana aumenta em dez vezes o risco de gando a conveniência da venda do Banco do Brasil
infecção no útero e em três vezes o risco de morte e da Caixa Econômica Federal.
da mãe e do bebê. O Ministério da Saúde diz que a Por sua importância e gravidade, esse assunto
estimativa de mortalidade materna é de 114 óbitos está, sem dúvida alguma, a merecer a nossa espe-
por ano para cada 100 mil nascimentos. cial atenção e cuidado. Temos consciência dos rele-

O Ministério da Saúde passou a custear as vantes serviços que ao longo de sua história presta-
anestesias e a pagar às enfermeiras o mesmo salá- ram ao nosso País o Banco do Brasil e a Caixa Eco-
rio de um médico, para que elas mesmas realizem o nômica Federal.
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Animo-me 'a afirmar que não se poderá escre- Fui Relator, e a Casa, por unanimidade, aprovou o
ver a história do crescimento e do desenvolvimento projeto. Estendemos o benefício a aposentados e
econômico .do.Brasil sem falar também da história e pensionistas, e a inflação não decolou. Pelo contrá-
da caminhada do nosso Banco do Brasil e dos inesti- rio, diminuiu, e Gustavo Franco estava no poder.
máveis serviços prestados na área social, nos objeti- Faço esse esclarecimento, Sr. Presidente, para
vos sociais do crédito, pela Caixa Econômica Federal. que o Sr. Gustavo Franco não tenha dúvida nenhuma.

Preocupam-me, Sr. Presidente, essas notícias. O que o Governo precisa fazer é ensinar aos
Penso que no dia em que não tivermos mais o Ban- especuladores e àqueles que aumentam os preços e
co do Brasil como uma instituição oficial de crédito, tarifas todo dia - e aí incluo o Governo - que, se
especialmente na área econômica, e a Caixa Econô- existe inflação, a culpa não é do trabalhador.
mica Federal como instituição oficial na área do cré- Sr. Presidente, o que o movimento sindical
dito social, o Governo estará perdendo os instrumen- pede - a Força Sindical também, de forma correta
tos disponíveis para qualquer programa ou política - é pelo menos um gatilho. É preciso incorporar ao
na área do desenvolvimento deste País. salário o que já nos roubaram. É isso que pedem os

Cremos que a questão está a merecer cuida- trabalhadores, é isso que pedem a Força Sindical, a
doso exame desta Casa e de todos aqueles que se CUT, a CGT, a USI e as confederações. Não há um
preocupam com nosso futuro. Entendemos que não setor do movimento sindical que não entenda que é
poderemos caminhar para a venda do Banco do preciso devolver o que nos foi retirado e que não se
Brasil e da Caixa Econômica Federal, porque esta- repasse para os preços novamente.
ríamos abrindo mão, como disse antes, de instru- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo
mentos na área financeira à disposição permanente a tratar de outro assunto.
para a consecução e execução de qualquer política Disse ontem neste plenário que FHC trata o
ou programa de maior relevância a serem definidas servidor público como se fosse cachorro de bêbado.
por nossas autoridades. Disse e repito, Sr. Presidente, fico impressionado

Por isso, Sr. Presidente, o assunto deve ser com a passividade do servidor público.
examinado de forma exaustiva por todos nós, repre- Lembro neste momento o histórico e memorá-
sentantes do povo brasileiro nesta Casa, para defen-' vel poema de Vinícius de Morais "O Operário em
der o Banco do Brasil e a Cáixa Econômica Federal Construção", onde o operário aprendeu a dizer
não apenas como instituiçoes de crédito, mas tam- "não".
bém como instituições essenciais e fundamentais, Servidor público, por favor, diga "não". Faça
das quais o Governo não deve, nem pode abrir mão, boicote em suas operações. Se você boicotar, quero
sob pena de amanhã· não dispor dos instrumentos ver como o Presidente da República consegue so-
para definir é dar objetividade à execução de progra- breviver e tocar a máquina do Estado. Quero ver
mas que queira traçar com vistas ao crescimento, quem fará a segurança deles. Quero ver quem será
desenvolvimento e bem-estar do povo brasileiro. o motorista deles. Quero ver quem será a telefonista

Era o que tinha. a dizer. deles. Quero ver quem será a secretária deles,
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão quem fará a fiscalização, quem tocará a alfândega.

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Quero ver quem fará a documentação para importar
meu pronunciamento, na verdade, é uma resposta e exportar mercadorias. Quero ver quem tocará os
ao ex-Presidente do Banco Central, Gustavo Franco, trabalhos nos Ministérios, quem tocará o Banco'Cen-
que ontem," em entrevista coletiva, teve a preocupa- trai, os Ministérios, as questões da dívida interna e
ção de ataéar este Parlamentar dizendo que os pro- externa. A Infraero, os aviões, os navios e as obras
jetos que apresentei na Casá e que foram aprovados pararão. O Poder Judiciário e o Legislativo pararão.
eram um convite à hiperinflação: " A Polícia e as Forças Armadas, também. Enfim,

Gostaria de dizer aô 'éx-Presii::lente'do Banco quem tocará a máquina do Estado que envolve 150
Central que fui autor, sim,' na Casa do reajuste tri- mil servidores?
mestral, bimestral é mensaL E se a inflação voltar de Nos Estados Unidos um movimento semelhan-
novo, sem sombra de duvida, voltarernos a insistir te a este parou a maior economia do mundo. O Go-
em que () correspondente à inflação tem que ser in- verno norte-americano recuou.
corporado ao salário dos trabalhadores. Lembro-me Não precisa dizer que é greve. E boicote mes-
também, Sr. Presidente, que fui autor do projeto dos mo! Todos vão ao trabalho, só que este sairá esfare-
100 dólares para o salário mínimo e que foi vetado. lado, como o salário dos trabalhadores.
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O SR. MÁRCIO MATOS (PT - PRo Pronuncia Esse quadro nos traz de volta os témpos das
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. historinhas de faz-de-conta: o médico faz de conta
Deputados, gostaria de dispor de 25 minutos do que atende, o paciente faz de conta que é atendido,
Grande Expediente para ~xpor, sob o meu ponto de e o Governo faz de conta que cumpriu com sua obri-
vista, toda a sitL.!ação da assistência à saúde em ge- gação. Vou agora utilizar minha vivência e os dados
ral, mas não sendo possível vamos fazê-lo em tópi- de que tenho conhecimento para retratar de modo
cos neste Pequeno Expediente. prático essa realidade.

O tópico que hoje pretendo focar é o da Medi,ci- Em minha região e no hospital onde presto ser-
na Assistencial, praticado, Já nas bases populares, o viços há mais de 20 anos a situação não é diferente
que faço há mais de 22 anos como médico que sou. de qualquer outra região do País ou hospital brasilei-

A princípio, todos os tópicos terão como causa ro. Eis aqui alguns dados:
a insuficiência de fundos; os cortes de orçamento; a 1 - Hospitais públicos e filantrópicos com dívi-
não aplicabilidade das fontes de custeio; os desman- das enormes e sem funcionários, e muito menos in-
dos e o mau gerenciamento das verbas. Isto faz do sumos básicos, vivem freqüentemente queixando-se
SUS, sistema"este que foi um dos programas dos da sua penúria e solicitando a ajuda tanto da soeie-
mais perfeitos,' tanto no seu ,conteúdo filosófico como dade em geral, quanto dos diferentes níveis gover-
na sua elaboração técnica,. seja na sua concepção, namentais';
como no seu envolvimento social, a não correspon- 2 - Diárias hospitalares: sabem os Srs. Parla-
der com a real necessidade do grande povo brasileiro. mentares que uma diária nos hotéis em geral, com-

As informações que os Srs. Deputados têm por preendendo o uso do leito e o café da manhã, varia
meio da imprensa em geral, pelos reclamos da so- de 65 reais a 250 reais. A diária paga pelo SUS aos
ciedade, já são suficientes para que V. Exils tenham hospitais contratados, compreendendo o uso do lei-
idéia da ineficiência e da baixa qualidade desse ser- to, 4 refeições ao dia, que muitas vezes deveriam
viço público. Mas somente vivendo o dia-a-dia, como ser especiais, cuidados de enfermagem, que com-
eu vivo, com este povo que quer se utilizar do SUS, preendem curativos, aplicações de injeções, higiene
é que poderemos realmente avaliar a situação cala- do paciente e outras dezenas de atividades, é de
mitosa em que vive a população deste País, e por apenas 5 reais. E quando for possível o acompa-
que não dizer também da situação em que traba- nhante para pacientes abaixo de 14 anos, essa diá-
Iham nossos profissionais de saúde. ria é acrescida somente de 2 reais e 67 centavos,

com ~ obrigação de fornecer alimentação e acomo-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para dação ao acompanhante.

ilustrar este meu pronunciamento, comparo o profis- 3 _ Consulta médica de 2 reais e 40 centavos.
sional médico a um maréeneiro. Este, com toda sua Isto significa que um médico que venha a trabalhar 4
capacidade, seu amor à;profissão, não consegue·

P
roduzir bons móveis se r'iâó dispuser de boa madei~ horas diárias, realizando 16 consultas (de 15 minu

tos cada), receberá ao final do mês 844 reais e 80
ra, lixadeira, desempenadeira ou verniz, ficando seu centavos brutos, para recompensar um mínimo,de 7
produto final deixando muito a desejar. anos de investimento em estudos, sem contar que

O médico, assim co;i;p o marceneiro, sem con· se seu curso tiver sido realizado em escolas particu-
dições dos serviços de páramédicos de. qualidade, lares, este profissional despendeu só de,mensalida-
sem os recursos de exa:~e~ laboratoril;lis, de exa- ' de a faixa de 900 reais ao mês.
mes por imagem, enfim, d~:todo o aparato necessá- Mas isso não é tão relevante se pensarmos
rio a um diagnóstico, somàdo coma,realidade de' que, apesar desse irrisório valor, essa consulta não
nossos usuários, sem condições socioeconômicas" estará acompanhada de nenhum outro recurso auxi- '
para o tratamento, sem a1iijténtação ad,equada, sem Iiar à determinação do diagnóstico.
moraaia com o ,mínimo de,,~.ondições básiças de sa~ .É com grande tristeza que relato aqui um fato,
neamento, sem transporte, sem empregp" sem re- infelizmente não esporádico, acontecido com um de
médios a alcal')ce de suas, posses e outros suportes, meus pacientes. O cidadão, de aproximadamente 35
como pode rea,l!~r um tratamento no mínirno r~oável? anos, vinha ao meu consultório e queixava-se cons~

Isto posto, o resultadefinal não pode ser dife- tantemente de dores de cabeça. Após esgotarem-se
rente ao do m~rçeneiro: u,1l) produto de baixíssima os recursos locais de diagnóstico e dada toda a me-
qualidade, ape~r do amor e dedicação .da maioria dicação necessária àquilo que clinicamente foi pos-
dos profission~Qe saúde envolvidos como SUS. sível detectar, encaminhei-o em caráter de urgência
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para fazer uma tomografia computadorizada, suspei- no lar, no sentido de econornJzar AIH para os demais
tando de coisa mais grave. casos, principalmente acidentes.

Apesar de minha interferência pessoal, esse Somente em janeiro de 1999, tínhamos 1.100
paciente conseguiu marcar o exame para 6 meses contas hospitalares, das quais 600 são partos, no
da data em que solicitei. Porém, com muita insistên- aguardo da emissão da AIH para cobrança. Salienta-
cia, o tempo foi reduzido em 2 meses. Nesse perío- mos ainda que essas AIH deverão ser cobradas
do, o seu retomo em meu consultório era cada vez dentro do ano.
mais freqüente e com queixas maiores, até que em Um fato curioso: os obstetras da região não
um dia ele veio a mim satisfeito, pois tinha realizado querem mais fazer o pré-natal (altamente ineficien-
o exame. No dia seguinte vieram seus familiares co- te), pois alguns, no sentido social, sujeitavam-se a
municar seu falecimento por aneurisma cerebral. prestar esse serviço por 2 reais e 40 centavos a con-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, um jovem com sulta, criando vínculo médico-paciente. E esta pa-
apenas 35 anos morreu basicamente por falta de um ciente, ao entrar em trabalho de pa.rto, procura o
exame que poderia ser realizado em um ou dois dias hospital e lá é internada independente de ter ou não
da data de sua solicitação se a saúde fosse levada a AIH, no CRM do médico que fez o pré~natal.

sério neste País. Em sua causa morte, fosse eu o Isto significa que esses partos são feitos na
médico a dar o atestado de óbito, colocaria "pouco maioria das vezes, e infelizmente, por parteiras. O
caso do Governo para com a saúde do povo". pagamento destas ocorre por conta do médico e

Por ironia, no mesmo dia, ao ler os jornais, vejo esse médico nada recebe, pois a conta hospitalar
estampada a manchete: "Governo faz cortes no or- dessa paciente não é cobrada. Por quê? Como o nú-
çamento da Saúde". mero de AIH é insuficiente, os hospitais em geral dão pre-

Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ferência a gastá-las com as contas de maior valor, ficando
vou colocar mais alguns dados sobre a remuneração portando as contas de menor valor no caixa do prejuízo.
dos serviços médico-hospitalares: Resumindo, o obstetra, com 2 reais e 40 centa-

Honorários cirúrgicos: variam de 50 a 120 vos, recebe pelos seus serviços e se responsabiliza
reais; pelo pagamento dos serviços de parteira. O desres-

Honorários do auxiliar cirúrgico: em média 30% peito ao cidadão neste País começa desde quando
dos honorários do cirurgião; ele nasce.

Honorários do anestesista: de 40 a 50% do E, mais ainda, de 1994 para cá não houve
cirurgião; qualquer alteração na tabela de remuneração dos

Um parto ou uma cesariana: em torno de 60 serviços médicos do SUS, a não ser um deságio de
reais; 25% ocorrido em março de 1994. Devemos lembrar

Uma fratura exposta: de 80 a 120 reais. que de 1994 para cá o salário mínimo, mesmo ridi-
Neste momento, já seria hora de perguntar ao culamente, foi majorado e ocorreram aumentos su-

Sr. Presidente da República, levando-se em consi- cessivos nos medicamentos, nos insumos hospitala-
deração esses valores, independente da hora do res principalmente, nos últimos dois meses.
atendimento e das condições do atendimento: qual o E no regime ambulatorial as coisas não são di-
respeito do Governo pelo cidadão profissional e pelo ferentes, sem falar das remunerações ridículas. O
cidadão usuário? Mas ainda tem muito mais, tão gra- número de consultas divididas em urgências e eleti-
ve como o que já foi exposto acima. vas também são limitadas. Um grande número des-

As AIH (Autorização de Internamento Hospita- sas consultas encontram-se a fundo perdido.
lar) são distribuídas em número previamente deter- Eu, como ortopedista, especialidade que de-
minado, como se a doença, o acidente e o parto pu- pende quase que exclusivamente de exame radioló-
dessem ser previstos na comunidade. gico, tenho uma cota de apenas 15% dos doentes

Em minha cidade, com 75 mil habitantes, e na atendidos. É uma luta constante saber se o cidadão
região, com 300 mil habitantes, dispomos de 2 hos- está com fratura. Essa fratura está evoluindo bem?
pitais. contratados na regional de saúde, com 600 Será que dá para tirar a imobilização? Esse é o nos-
AIH. Temos um déficit mensal em torno de 15%. De so dia-a-dia.
600 internamentos, 180 são partos, levando inclusi- Sr. Presidente, Srs. Deputados, saibam V. Exl!s
ve ao chefe da regional local a propor no Conselho que uma das coisas que mais me agridem nos últi-
Municipal de Saúde um trabalho de conscientização mos tempos é ver no meu estado prefeituras de todo
para que as mulheres gestantes voltem a dar à luz o tamanho desfilando suas ambulâncias vistosas, al-
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gumas delas até importadas, transportando os doen- dólar para o Brasil. Portanto, os especuladores per-
tes de um' lado para outro, •e o coitado do paciente derão o espaçq alcançado nos últimos .dias para es-
na esperança de encontrar alguma instituição que o pecular e ganhar dinheiro às custas do povo brasileiro.
atenda; freqüentemente os gastos de transporte são Darei conhecimento à Casa de alguns impor-
bem maiores do que os gastos com tratamento. tantes pontos da íntegra do acordo, já divUlgados

Este novo "conceito" de medicina pública foi hoje pelo Governo. Um deles é a inflação. O Gover-
instaurado, creio eu, em todo o País para infelizmen- no projeta que a inflação para o final do ano ficará
te enganar o povo, dando uma impressão errônea entre 0,5% e 0,7%; o que acaba com a loucura do
de prosperidade para o município e de interesse gatilho salarial, que está sendo pedido por alguns
deste ou daquele político por aqueles que o elege- sindicatos de trabalhadores e políticos. O gatilho sa-
ram. larial traria novamente para nosso País a indexação

Finalizando, Sr. Presidente, venho a esta tribu- e a inflação. Ressalto que, aí, sim, o trabalhador bra-
na implorar ao Senhor Presidente da República e ao sileiro sairia perdendo, pois quem mais perde com a
Senhor Ministro da Saúde que neste novo mandato inflação são os trabalhadores, que não têm condição
tratem a saúde do povo com pelo menos o mínimo de participar da ciranda financeira existente no País.
de respeito, coisa que eu, lá na base, percebo muito Outro ponto importante foi, infelizmente, o au-
bem, no sentido de não haver qualquer vontade des- mento da nossa dívida pública - 53% - em relação
te Governo, nem digo solucionar, mas pelo menos ao PIB. O Governo Federal, por sua vez, tem como
trazer um pouco de dignidade a esses brasileiros tão meta reduzir este índice para, pelo menos, 49% do
sofridos. " PIB até o final do ano. Sem dúvida, é muito impor-

A saúde não pode ser administrada por uma tante para todos nós que o Governo consiga cumprir
porção de tecnocratas, os quais tem demostrado essas metas.
não ter o mínimo de sensibilidade social. A saúde Sr. Presidente, o terceiro ponto, que espera-
não é uma questão de índices; ela está acima das mos seja aprovado hoje à noite nesta Casa, diz res-
crises, não importa a alta do dólar ou até mesmo o peito ao fim do ajuste fiscal, com a aprovação da
índice de inflação. CPMF, imposto ruim e perverso, mas que, infeliz-

Sras. e Srs. Parlamentares, peço principalmen- mente, neste momento é de vital importância para o
te a V. Exªs que, neste mandato que se inicia, inde- nosso País. Todos nós, Deputados, precisamos dar
pendentemente de sua área de atuação, unamos es- quorum nesta Casa para a aprovação definitiva, em
forços para reverter a situação calamitosa em que se primeiro turno, e, na semana que vem, em segundo
encontra a saúde neste País. E, aos Srs. Deputados turno, da CPMF, para que o Governo tenha todas as
da bancada governista, mais importante do que sal- condições de realizar o seu ajuste fiscal.
var a nossa economia, está salvar o nosso povo. O quarto ponto, (ue ~chei o mais importante
Não existe economia se não houver povo. de todos, que faz parte do acordo feito hoje pelo Go-

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revi- vemo, diz respeito à manutenção do acordo da rene-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- gociação das dívidas dos estados. É fundamental
tados, desejo registrar dois acontecimentos relevan- que o Governo Federal não abra mão do acordo,
tes para o nosso País, ocorridos ontem. que é muito bom para os governos estaduais, por-

O primeiro deles foi a posse do novo Presiden- que, com as dificuldades atuais que os estados e
te do Banco Central, Sr. Armínio Fraga, um grande municípios têm em rolar suas dívidas no mercado fi-
economista, talvez um dos melhe: • ~ que o País tem nanceiro, se o Governo não tivesse feito o acordo to-
hoje. Tenho a certeza de que com o Presidente Ar- dos os estados estariam quebrados, já teriam pedido
mínio Fraga à frente do Banco Central a situação moratória. A manutenção deste acordo é, portanto,
econômico-financeira do País retomará o rumo de fundamental.
origem. O último ponto é o encaminhamento da regula-

o outro fato relevante foi a apresentação das mentação das entidades de previdência privada ao
metas do acordo do Brasil com o FMI. Para o País, o Congresso Nacional, única forma de poupança inter-
acordo é de fundamental importância. Nenhum bra- na que o nosso País tem e terá nos próximos anos,
sileiro agi,ientava mais a volatilidade e as inseguran- como investimento de longo prazo.
ças da economia e, principalmente, do mercado fi- Quero também ressaltar matéria que li na
nanceiro; ninguém sabia em que cotação o dólar iria Gazeta Mercantil de sexta-feira. Trata-se de artigo
parar. O acordo é a sinalização de que não faltará do economista Renato Fragelli Cardoso, da Funda-
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ção Getúlio Vargas, sobre o superávit primário brasi- todos os sentidos as atribuições da Polícia Federal.
leiro que estaria superestimado por uma distorção E isso não podemos admitir.
contábil. A questão é simples, no Bràsil a tributação Quero também parabenizar as autoridades por
sobre os juros pagos sobre a dívida pública é de afirmarem que alguém do próprio órgão estará na
20% do rendimento nominal. Este valor retorna aos sua direção, uma vez que seus servidores é que o
cofres públicos com Imposto de Renda, que é conta- conhecem. Há milhares de policiais abnegados na-
bilizado como receita do superávit primário, mas quele órgão que trabalham no sentido de preservar
contabilizado como despesa no déficit nominal. Pe- os valores, a vida e o patrimônio do povo brasileiro.
los números do Governo sobre juros a serem pagos E não podemos generalizar quando um ou outro po-
este ano, o superávit primário está inchado em 1,5% Iicial faz alguma coisa errada.
do PIB. Tenho visto a atuação da Polícia Federal nos

Ainda temos uma outra questão que são as principais casos ocorridos no País. Vimos recente-
transferências do Imposto de Renda para estados e mente, nos casos de pistolagem que assolam o Bra-
municípios, fazendo Q Governo perder alguns bilhõ- sil, esse órgão envolvido, denunciando e demons-
es de reais apenas para ter este instrumento para in- trando, por meio de investigação eficaz, as provas
fiar o superávit primário. daquela denúncia. Vimos, nos grandes rombos que

É muito importante que o Governo ajuste essa tem sofrido o Erário, a Polícia Federal denunciando
distorção contábil e faça o sel,.! superávit primário e ao mesmo tempo efetuando a investigação perti-
verdadeiro. nente àqueles casos. Quiçá ainda no que tange ao

Estou encaminhando hoje mesmo uma suges- problema do narcotráfico. Precisamos fortalecer ain-
tão ao Ministério da Fazenda e ao Presidente do da muito essa Polícia para combater o narcotráfico,
Banco Central para que seja revista esta distorção crime excepcionalmente organizado e com um poder
nas contas públicas. financeiro muito grande. Felizmente, todos os agen-

O SR. MORONI TORGAN (PSDB _ CE. Sem tes dos últimos concursos da Polícia Federal são de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. nível superior, quer dizer, têm um coeficiente cultural
Deputados, falo hoje sobre um órgão vital para nossa excepcional que pode ser utilizado. Esse material
sociedade: o Departamento de Polícia Federal. Ele humano está à disposição da sociedade brasileira.
tem sofrido alguns desgastes,; 'o que me preocupa Aproveito esta oportun'idade para, enaltecer a
em um órgão dessa natureza, visto que é a grande importância do fortalecimento da Polícia Federal no
arma da nossa sociedade hoje na luta contra o crime sentido de não haver desvio de verbas para educa-
organizado - crime organizado não é só, como pen- ção, saúde, transportes, agricultura e tantos outros

setores.samos, o que mata pessoas ,QU trafica drogas, mas
também desvia verbas, superfatura e tudo o mais. A quem interessa diminuir a ação da Polícia

Federal? Certamente não ao povo nem aos homens
O grande órgão de combate 'ao crime e de elu- e autoridades de bem. Só interessará desmoralizar e

cidação desses casos tem sido nas últimas décadas
a Polícia Federal. Quem tem interesse em uma so- diminuir sua ação aquele que é canalha e que vive

de roubar, traficar ou fazercoisa errada.
ciedade digna, em Lima sociedade onde as falca-
tn~as sejam coibidas, em uma sociedade em que o Durante o discurso do Sr. Moroni Torgan,
narcotráfico seja combatido, tenho certeza de que o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente,
estará interessado no fortalecimento da Polícia Fe- deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
deral. Trata-se do único órgão em âmbito federal, e pelo Sr. Almir Sá, § 2g do artigo 18 do Regi-
assim inclui todos os estados da Federação, que mento Interno.
pode combater o crime organizado. O SR. PRESIDENTE (Almir Sá) - Concedo a

Hoje, no Brasil, o crime organizado não é loca- palavra ao Sr. Deputado Fernando Ferro.
Iizado, mas tem ramificações em todo o território na- O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re-
cional. E não existe outro órgão responsável pela visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
defesa do cidadão que também tenha essas ramifi- Deputados, quero trazer ao conhecimento da Casa
cações. Por isso, temos de pensar em fortalecer a nossas preocupações com os cortes ocorridos no or-
Polícia,Federal para que tenhamos uma arma mais çamento do Incra para este ano. Mais de 71 % foram
eficaz no combate a esse tipo de falcatruas. Em um devastados do orçamento desse órgão, em um mo-
momento desses, aparecem muitas pessoas para mento em que se aprofunda o desemprego, em que
tentar diminuir a autonomia, a influência; diminuir em ',a crise urbana se alastra, em que os trabalhadores



o SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) 
Com a palavra o nobre Deputado José Unhares.

O SR. JOSÉ L1NHARES (PPB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje gostaríamos de trazer alguns
pontos para reflexão, já que estamos dando outro
passo para tributar mais a sociedade brasileira.

Convenhamos que, diante do cenário que esta
mos vivendo, de desemprego, inflação e juros altos,
para nós, Parlamentares, representantes do povo,
votar a CPMF nos surge como algo muito grave.
Mas, antes de examinarmos os efeitos, passemos a
analisar as causas. Temos de pensar no objetivo
dessa contribuição.

Dois graves problemas são apresentados ao
País. De um lado, temos a Saúde degradada. Há
pouco ouvíamos o nobre Deputado Márcio Matos
nos mostrando um quadro da remuneração médica
por parte do SUS. Realmente, a saúde pública brasi-

" leira, não só os hospitais, mas toda a rede que pres
ta serviço ao SUS, encontra-se bastante fragilizada.
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rurais de todo o País começam a mobilizar-se em e reconheça que sem negociar com a Federação
busca de seus direitos. dos Trabalhadores Rurais, com a Contag e com o

As ocupações ocorridas esta semana em vá- MST"não haverá reforma"agráriáneste País nem po-
rias sedes do Incra no País revelam o descaso com lítica agrícola e agrária.
a política da reforma agrária, descaso esse já anun- Estamos aqui para reforçar essa iniciativa,
ciado e denunciado pelo Movimento dos Trabalhado- esse pedido de audiência dos trabalhadores rurais
res Rurais, pelas Federações, pela Comissão Pasto- de Avários estados com o Governo. Este mesmo
ral da Terra e pelo Movimento dos Sem-Terra. Não é Governo, que negociou até poucos dias atrás, que
de hoje que gritamos, protestamos, pedimos provi- está a assinar o protocolo do FMI e que negocia com
dências e políticas agrícola e agrária para enfrentar banqueiros internacionais, tem de se voltar para o
essa realidade. próprio Brasil e negociar com os trabalhadores em

E agora o Governo, por intermédio do Ministro pé de igualdade e com respeito, pois ele foi eleito
Raul Jungmann, anuncia que não pretende negociar sob essa condição. Portanto, tem de se curvar aos
com os trabalhadores mobilizados'. É curioso que interesses da sociedade e reconhecer que tem de
esse Ministro tenha feito todos os esforços para trabalhar para combater as desigualdades sociais. A
atender aos interesses de latifundiários. Na Zona da reforma agrária, sem sombra de dúvida, é uma das
Mata de Pernambuco o Ministro Raul Jungmann, no alternativas para combater o desemprego e o sofri-
ano passado, tentou impl~mentar programa que vi- mento que atingem vastas áreas brasileiras.
sava acomodar interesses de usineiros falidos, que Fica registrado nosso empenho em garantir
roubaram os cofres públicos ao longo da história do essa audiência e nossa solidariedade aos trabalha-
País, para exatamente promover um curioso encon- dores rurais, organizados e mobilizados em todo o
tI'O de contas que beneficiariam esses predadores Brasil na luta por uma política agrícola e agrária que
dos cofres públicos. lhes dê cidadania e presença na construção de um

Os trabalhadores rurais em nosso estado têm País digno e justo.
promovido uma série de ações para devolver àque- Era o que tinha a dizer.
las terras a condição de produtivas. Temos exem- Durante o discurso do Sr. Fernando
pios de ações cooperativas, como da Usina Caten- Ferro, o Sr. Almir Sá, § 2Q do artigo 18 do
de, em que os trabalhadores tomaram em suas
mãos o destino eo controle daquelas empresas que Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
hoje geram rénda, emprego e riqueza para a região, dência, que é ocupada pelo Sr. Giovanni

Queiroz, 1Q Suplente de Secretário.
diferentemente de usineiros que faliram e fracassa-
ram, usurpando dinheiro público, e que não têm con
dição de retomar essas empresas.

Registramos aqui nossa denúncia contra esse
descaso, esse desrespeito para com os trabalhado
res, que têm mostrado soluções, que têm lutado pelo
direito à cidadania e que brigam tão-somente pelo
direito de ser agricultores. O Governo está insensível
a essas iniciativas.

Sr. Presidente, quando órgãos internacionais
anunciam, como o BID, que pretendem liberar recur
sos para a reforma agrária e programas sociais, é de
se estranhar a postura do Ministro da Reforma Agrá
ria, que se recusa a receber os trabalhadores e a ne
gociar com eles. O Sr. Raul Jungmann tem de
aprender que não há outro caminho senão reconhe
cer o direito de reivindicação, de negociação, o direi
to de o cidadão exigir a negociação promovida pelos
trabalhadores rurais deste País.

Portanto, Sr. Presidente, fica nosso alerta, e
.vamos procurar o Sr. Ministro para abrir canais de
diálogo. É necessário que ele desça do seu pedestal



Triste geração

Termina este artigo, de fevereiro, dizendo:

Ele cita vários de seus companheiros, por meio
dos quais esperava ver um Brasil melhor, quando
essa geração viesse a assumir os destinos do País,
como, por exemplo: José Gregori, José Serra, Paulo
Renato, Bresser Pereira, Celso Lafer, Andrea Calabi,

Sr. Presidente, até este momento, eu achava
que outros interesses jornalísticos estariam por trás
desta matéria. Mas passei a não ter dúvidas depois
da matéria publicada em O Globo de 7 de março, do
companheiro ex-Deputado Mareio Moreira Alves,
que, segundo dizem, foi o responsável, depois de
um discurso que proferiu aqui, pelo Golpe Militar de
1964, que prefiro chamar de Revolução Democrática
de 1964.

"A definição de interesse nacional tor
na-se mais urgente hoje, dizem políticos de
vários partidos, em razão do que está implí
cito no acordo renegociado com o FMI. Ele
exigirá a liqüidação de instrumentos de so
berania e de intervenção do Estado na so
ciedade, -como o Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e, por fim, a Petrobras 
faltou citar o fim dos Ministérios Militares.
Vendidas essas instituições, sem que a ven
da resolva os problemas do déficit público,
virá a vez do patrimônio imobiliário da União.
Em outras palavras: chegará a vez da venda
do território."

"Tristeza não tem fim. Felicidade sim",
ensina Vinícius de Morais. "E nem o teu,
nem o amor da Pátria: não existe amor fe
liz", escreveu Louis Aragon, o poeta da re
sistência francesa ao nazismo. São esses
os versos que me ocorrem como testemu
nho da melancolia que sinto pela minha pró
pria geração. Lutamos, corremos perigos, ti
vemos esperanças, acreditamos em vitórias
e vimos frustrados os sonhos que tínhamos
para o Brasil.
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Quanto a isso, abro um parêntese para as San- mentos do invasor. Mil anos mal bastam
tas Casas, já que falamos em nome delas, que estão para construir uma nação. Um momento
sofrendo o ri.sço de desaparecer: a Santa Casa de pode transformá-Ia em pó". Foi com estas
São Paulo está endividada em 50 milhões de reais; palavras que Churchill conclamou os ingle-
a Santa Casa de Belo Horizonte, em 100 milhões de ses a se mobilizarem contra os nazistas, no
reais. Tudo isso está sendo pago com juros. O que discurso em que prometia apenas sangue,
elas arrecadam todos os meses, já que 98% vêm de suor e lágrimas. A justificativa ideológica: o
serviço prestado ao SUS, não dá para repor o capital. interesse nacional.

Daí porque também chamamos a atenção para
a alta do dólar, atualmente, sobretudo quando sabe
mos que os produtos hospitalares, aparelhos, catete
res, enfim, todos, são dolarizados. E importante que
se abra diante de nós esse cenário.

A CPMF é antipática, mas se faz necessária.
Se forem destinados, como estão previstos, 8 bilhõ
es para a Saúde, ela, este ano, chegará à escala de
19 bilhões e 500 milhões. Essa é uma causa nobre.
Temos de pensar um pouco mais nos excluídos,
sem poder aquisitivo para comprar um plano de saú
de. Defendemos essa contribuição, já que vai ter o
nobre destino de acolher a Saúde, prioritariamente.

Em segundo lugar, a CPMF também vai ser
uma âncora para esse sistema previdenciário, que
se encontra, segundo as estatísticas que recebemos
do Ministério, bastante fragilizado, para não dizer fa
lido. Se esse dinheiro for aplicado corretamente na
Saúde e na Previdência Social, poderemos, com
tranqüilidade, explicar mais essa carga as nossas
bases, que reclamam que ela certamente cairá so
bre os ombros de todos os brasileiros.

Essa contribuição tem legitimidade, por ser dis
tributiva, todos pagam, e por sua finalidade: Saúde e
Previdência Social, dois grandes problemas que afli
gem hoje a alma nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, fugindo um
pouco da minha,linha, hoje farei leitura de alguns tre
chos de matéria editada pelo jornalista Mareio Morei
ra Alves. Confesso até que, há pouco tempo, eu o
detestava, para que não haja dúvida. Inclusive o pro
curei algumas vezes para tratar de assuntos de inte
resse nacional, como a demarcação de terras indí
genas na Amazônia, e ele simplesmente me ignorou.
Achei que não foi cortês na maneira de tratar aquele
assunto tão importante comigo.

Sr. Presidente, se V. Ex!! me permite, farei a
leitura de trechos do artigo que fez publicar em sua
coluna no jornal O Globo, do dia 13 de fever~iro pró
ximo passado, sob o título "Interesse naciona.I":

"Durante mais de mil anos as Ilhas Bri·
tânicas não viram as fogueiras dos acampa-
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Francisco Weffort, Paulo Paiva, Wilmar Faria e Pi- cionários e hoje tem apenas 400; a Sergipe Indus-
menta da Veiga. trial passou de 700 a 550 trabalhadores; a Vila Ro-

Termina, Sr. Presidente, fazendo uma análise mana, que em 1990 tinha 1.200, conta agora com
do Governo Fernando Henrique Cardoso: apenas 600 empregados; a Peixoto Gonçalves, no

"Adiando decisões sobre o câmbio, Município de Neópolis, passou de 600 servidores,
aceitando multiplicar por sete a dívida inter- em 1990, para 280; o Grupo Constâncio Vieira, em
na que recebera, o Governo Fernando Hen- Estância, que em 1990 empregava 2 mil e 200 traba-
rique dilapidou o patrimônio herdado das ge- Ihadores, conta hoje com apenas 650 servidores; e a
rações passadas, provocou uma recessão Guimatex, que tinha 350 funcionários, ficou reduzida
profunda, cujo fim não se vê, jogou milhões a 60.
de brasileiros no desemprego e no desespe- Na construção civil, segundo dados do Síndica-
ro. Nem a moeda conseguiu defender. A po- to dos Trabalhadores da Construção Civil em Sergi-
Iítica de juros alucinados fatalmente levará a pe, somente em Aracaju, 3 mil postos de trabalhos
uma moratória da dívida interna. A socieda- foram encerrados no ano passado, o que equiva,le a
de e a sua representação política não acei- um elevado percentual da categoria. A situação se
tarão indefinidamente transferir para investi- agrava co.m a paralisação de obras de saneamento
dores e banqueiros o resultado dos impos- na capital sergipana. Agora a superintendência do
tos que paga." INSS está sendo ameaçada de transferência para

Concluindo, diz: Salvador. Se isso se concretizar, teremos mais de
semprego e dificuldade para que os trabalhadores

"Hoje, eu tenho apenas uma pedra no possam requerer seus direitos previdenciários. Já
meu peito, exijo respeito, não sou mais um alertei, nesta Casa, para o processo de sucateamen-
sonhador", repito com Chico. Espero que a to que o Estado de Sergipe vem sofrendo com o es-
próxima geração tenha mais autocrítica e vaziamento de empresas e órgãos públicos que têm
seja mais humilde, como humilde é o povo transferido suas diretorias e serviços para outros es-
brasileiro. tados.

Se tiver oportunidade, por ocasião da votação A Telergipe, recentemente privatizada, demitiu
da CPMF, gostaria de falar sobre esse assunto. 140 funcionários, merecendo por parte do Sindicato

Meus cumprimentos ao jornalista Mareio Morei- dos Trabalhadores nas Telecomunicações de Sergi-
ra Alves. Nunca é tarde para ser feliz. pe - SINTTEL - uma ação no Ministério Público

Era o que tinha a dizer. para obter informações sobre a aplicação do Plano
O SR. MARCELO DÉDA (PT _ SE. Sem revi- de Incentivo à Rescisão implementado pela empre-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e SIS. Deputados, sa. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do
trago hoje ao conhecimento desta Casa algumas refle- Petróleo - o SINDIPETRO - divulgou que a redução
xões sobre a grave situação de desemprego que as- de pessoal da Petrobras na região já ultrapassou, há
sola o Estado de Sergipe e que tem colocado os tra- muito, o índice de 50%. Dos 3 mil e 500 funcionários
balhadores sergipanos em apreensão e desespero, da empresa, restam apenas 1.400.
tornando cada vez mais decadente a nossa economia. Só no ano passado, as demissões na categoria

O setor têxtil, um dos mais tradicionais da in- bancária chegaram a 400 trabalhadores, com fecha-
dústria sergipana, vive uma das maiores crises da mento de cinco agências, segundo dados do Sindi-
sua história. De janeiro a novembro do ano passado, cato dos Bancários de Sergipe.
cerca de mil postos de trabalho já foram extintos, e a Nos últimos quatro anos, cerca de 6 mil empre-
crise se agrava com o processo de demissão em gados no comérCio de Aracaju foram demitidos, sem
massa iniciado em novembro pela Alpargatas San- retorno ao trabalho ou preenchimento das vagas, ga-
tista Têxtil S/A, que já demitiu 400 funcionários e rante o Sindicato dos Comerciários. Enquanto isso,
anuncia a demissão de pelo menos mais 200 traba- cresce o número de trabalhadores na economia in-
Ihadores nas fábricas do Distrito Industrial de Aracaju formal, visível no número de bancas de camelô que
e do Município de Nossa Senhora do Socorro. se espalham pela capital sergipana.

Dados dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Na última semana, centenas de desemprega-
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Sergipe - dos, sindicalistas e trabalhadores realizaram uma
SINDITÊXTIL - apontam para um quase colapso no manifestação em Aracaju, cobrando do Governo do
setor. Em 1990, a Alpargatas tinha 2 mil e 300 fun- Estado um posicionamento firme em defesa do em-
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prego, da cidadania e da autonomia do Estado de É a segunda tentativa, por meio de bloqueio de
Sergipe. ' dinheiro de Minas Gerais, de'se impedir a ação so-

Em 1li de dezembro do ano passado fiz um cial do Governo Itamar Franco.
pronunciamento desta tribuna cobrando da nossa Hoje de manhã, na reunião da bancada federal
bancada federal, da Assembléia Legislativa, das Câ- do PMDB, apresentamos aos companheiros a nossa
maras de Vereadores, dos sindicatos de trabalhado- preocupação no sentido de que essa disputa, essa
res e da sociedade civil a realização de um movi- situação de crise entre o Governo de Minas Gerais e
mento em defesa de Sergipe. Este é o momento. o Governo Federal chegue ao ponto de prejudicar,

Ontem, em Aracaju, tive oportunidade de fazer principalmente, as classes mais carentes do estado.
um desafio democrático ao Governador Albano Naquela oportunidade, fizemos um apelo à
Franco, instando-o a convocar a bancada federal bancada federal do PMDB para que se associe à
para inaugurar um debate de conteúdo sobre a ela- bancada mineira, que tem a preocupação de promo-
boração de uma agenda que paute os interesses es- ver, sim, um diálogo, um entendimento entre o Presi-
tratégicos de Sergipe em face do Governo da União. dente da República e o Governador de Minas Ge-
Na elaboração dessa agenda, a sociedade civil ser- rais. Partindo desse princípio, o Líder do PMDB, De-
gipana deve assumir um destacado papel, para que, putado Geddel Vieira Lima, convida o Governador
a partir de uma definição de prioridades, possamos Itamar Franco, por meio de ofício que S. Exl recebe-
envidar esforços e adotar iniciativas que preservem rá ainda hoje, a estar presente em Brasília, quinta-
os interesses dos nosso estado, repilam a subser- feira, para falar perante a bancada nacional do
viência e exijam da União ações concretas em bene- PMDB.
fício do povo sergipano e do nosso desenvolvimento. Sr. Presidente, é muito importante levar ao
O que não podemos mais é ver o nosso estado ser Congresso Nacional e aos deputados federais de to-
sucateado pelo Governo Federal, perder sua capaci- dos os partidos a preocupação que o PMDB tem tido
dade de atrair novos. investimentos privados com o em promover esse diálogo, para pôr fim a essa crise
Governo do Estado omisso 'diante de tão grave e, sobretudo, evitar que a população carente de Mi-
cenário. nas Gerais, do Vale do Jequitinhonha até à Zona da

Tenho consciência de que o desemprego em Mata, venha a ser prejudicada pelas ações intem-
massa que vem acontecendo em meu estado é fruto pestivas do Governo Federal, que bloqueia não só
de uma aguda crise estrutural no País, causada por recursos destinados especificamente à determinado
uma política econômica que privilegia os especula- pagamento, como também recursos enviados pela
dores internacionais, que escancara o nosso merca- Companhia Vale do Rio Doce e, como fez na sema-
do e sucateia o nosso patrimônio püplico;de!xando o na passada, até recursos oriundos de recolhimento
trabalhador brasileiro em último plano. Mas não pos- de ICMS.
so deixar de cobrar as responsabilidades do Gover- Manifesto, Sr. Presidente, o meu aplauso à Li-
nador do Estado, Albano Franco, pela sua obediên- derança do PMDB nacional, que pede a presença do
cia cega ao receituário do Governo Federal, pela Governador de Minas Gerais em Brasília, na quinta-
grave omissão diante desse processo e pela, sua feira de manhã, a fim de que S. Exll exponha aos
inacreditável falta de iniciativa para criar alternativas deputados, como fez perante a bancada do Senado
que possibilitem a geração de. emprego e renda em Federal, a posição firme de Minas, em defesa do
nosso estado. povo mineiro e da soberania do nosso estado.

Era o que tinha a dizer. Era o que tinha a dizer.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) -

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras.eSrs: Deputados, Aviso aos demais parlamentares inscritos para falar
em mais uma medida contra o Estado de Minas Gerais, no Pequeno Expediente que, devido ao adiantado da
o Governo Federal decidiu ontem congelar os fundos hora e à benevolência do primeiro orador do Grande
da Companhia Vale do Rio Doce, em contratoassi- ,Expediente, V. ExIls disporão de três minutos para
nado quando da venda daquela estatal, impedindo, os seus pronunciamentos. Assim, poderemos ouvir o
assim,' que essa verba, destinada pela antiga estatal maior número possível de parlamentares, uma vez

.Companhia Vale do Rio Doce, chegasse até comuni-que o tempo do Pequeno Expediente já se esgotou.
dades mineiras mais carentes, principalmente aque- Apesar da complacência do orador do Grande Expe-
las que se situam nas cidades onde atuava a referi- diente, peço a V. Exls que não ultrapassassem os
da companhia. .três minutos disponíveis.
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Concedo ,a pa1avra ao Deputado Aldir Cabral. ternidade em doença, carente de benefício previden-
O SR. AlDIR CABRAL (PFL - RJ. Pronuncia ciário. Isso revelou, contra a mulher e a maternida-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de, o mais absoluto sentimento de discriminação e
Deputados, o Dia Internacional da Mulher sugere ofensa, que muitos de nós não observamos atenta-
profundas reflexões sobre a real situação da mulher mente no calor dos debates parlamentares.
nesses dias em que ainda se fazem restrições à sua Não creio que aquela modificação jurídica te-
igualdade com o homem no que se refere a direitos nha sido adotada como discriminação consciente.
e a oportunidades. Dela se exige o maior esforço, o Mas, inconscientemente, dentro dos padrões da cu1-
pleno sacrifício, o total desprendimento, a capacita- tura machista que adotam os segmentos mais ex-
ção mais apurada e a plena eficiência em troca de pressivos do pensamento político nacional, tal fato
recompensas bem abaixo das deferidas ao homem. ocorreu e precisa ser revisto com a devida urgência.

A mulher, com sacrifícios redobrados, conse: E, se assim foi, incorremos na prática de uma injustiça
gue suportar a carga das exigências que lhe são im- que precisa ser corrigida.
postas e, mesmo assim, sua presença é notada em Era o que tinha a dizer.
todos os segmentos da atividade hum~na, urbana ou O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
rural, técnica, operacional ou científica. Nos dias de Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
hoje, a mulher tem assumido tarefas antes atribuídas Sras. e Srs. Deputados, é do conhecimento de to-
somente ao homem, como as da construção civil, as dos, brasileiros e brasilienses, que o Distrito Federal,
de carreira militar, as de chefe de família, as de ad- a despeito de deter a maior renda per caplta do
ministração pública e outras mais. A mulher, quando País, convive com 172 mil desempregados. As con-
investida nesses encargos, nela se percebe plena seqüências desse quadro são conhecidas e sentidas
seriedade e um maior grau de responsabilidade e de por toda a sociedade, incluindo os nobres Parlamen-
probidade, sem que ela perca o brilho de sua própria tares que aqui vivem.
natureza e de sua feminilidade. Representando meus eleitores e a população

Embora vá longe o tempo em que a mulher se- de Brasília, empenhado em contribuir para mudar
quer era incluída nas estatísticas, ainda hoje sua esta situação, que tenho absoluta certeza não inte-
aceitação é prejudicada pela predominância de um ressa a ninguém, ocupo esta tribuna para comunicar
machismo patológico, absolutamente doentio, con- a V. Exls. e ao povo que está em curso, no Distrito
trário aos ensinos cristãos. A partir de Nosso Senhor Federa1, um valioso trabalho voltado para a geração
Jesus Cristo, a mulher passou a ter, por intermédio de emprego e renda, vitais para todos: Governo e
dele, destaque nas ações humanas e presença nos sociedade.
eventos de maior relevância para a transformação e Levado'a efeito pela iniciativa e competência
o aperfeiçoamento das instituições humanas. do ilustre Secretário da Fazef.'lda do Distrito Federal,

Quero render minha homenagem à mulher no Prof. Valdivino de Oliveira, com o aval do Governa-
Dia Internacional da Mulher, e o faço com uma refe- dor Joaquim Roriz e aprovado pela maioria dos
rência especial e carinhosa à mulher Celina Marceli- Deputados Distritais, esse projeto reduz juros e mul-
na de Araújo, esposa que me acompanha desde os tas de débitos fiscais contraídos, em muitos casos
dias de minha mocidade, mãe de meus filhos, sínte- involuntariamente, pelos empresários brasilienses, o
se e símbolo de todas as bênçãos de Deu$ para a qual veio para alavancar a produção de bens e servi-
minha vida, expressão grandiosa de um sentimento ços neste momento em que a geração de empregos
ímpar que é o amor, pessoa digna de minha maior se faz urgente e necessária.
admiração e respeito. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em um

Por oportuno, Sr. Presidente, devo acrescentar primeiro momento, essa ação do Governo peemede-
a este meu pronunciamento um pedido para que bista do Distrito Federal resultará na reativação de
esta Casa instale processo de reexame da medida pelo menos 10 mil empresas em débito com a Fa-
legislativa, recentemente adotada no bojo das refor- zenda local e, portanto, impossibilitadas de produzir.
mas institucionais. A lei retirou do instituto da licença Aliás, essas empresas geram em torno de 25 a 30
para a maternidade a condição retributiva de salário mil novos postos de trabalho.
efetivo, transformando-o em mero benefício previ- A Federação do Comércio, que representa 40
denciário sujeito aos limites indicados para este. O mil empresas no DF, veio a público, através de sua
Legislativo, provocado originariamente pelo Poder revista Fecomérclo, louvar, reconhecer e colocar-se
Executivo, implícita e tacitamente transformou a ma- à disposição para colaborar para o êxito da iniciativa.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Brasília saiu ser evitada com um programa de saúde da mulher,
na frente ao buscar, junto aos empr{:lendedores, a cuja implantação ainda encontra resistência.
parceria ideal que resultará na geração de renda e Para concluir, Sr. Presidente, estou feliz com
empregos no Distrito Federal e que pode servir meu estado, principalmente com Goiânia, cujo Pre-
como exemplo ao Governo Federal e aos governos feito, Prof. Nion Albernaz, lançou ontem projeto mui-
dos demais estados brasileiros. to importante de prevenção de doenças da mulher.

Deixo aqui registrado a minha satisfação com Cumprimento, então, todas as mulheres de Goiás e
essa parceria do Governo do Distrito Federal, por in- do Brasil.
termédio da Secretaria de Fazenda e da Federação Era o que tinha a dizer.
do Comércio.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pro-
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. .nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem re- Srs. Deputados, é bem sabido que a Amazônia -

visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- assim como as demais regiões situadas em áreas
putados, na data de ontem, 8 de março, comemora- periféricas - enfrenta dificuldades que lhe entravam
se o Dia Internacional da Mulher. Esse dia é reserva- o desenvolvimento e que advêm de sua própria si-
do a homenagens, lembranças, reflexões e avaliaçõ- tuação. Os investimentos necessários à sua econo-
es do papel da mulher na sociedade, suas lutas, mia, ainda frágil e incipiente, ultrapassam, e muito, a
conquistas e sobretudo a avaliação das políticas pú- capacidade de poupança regional. Assim sendo,. é
blicas que tratam da questão específica da mulher. evidente a extrema importância do papel que de-

Dentre os inúmeros desafios que a mulher bra- sempenham as instituições federais de desenvolvi-
sileira enfrenta no seu cotidiano, a sua afirmação no mento, dada a sua capacidade de atrair recursos
trabalho ainda é uma questão a ser vencida. exógenos e direcioná-los para áreas e setores de

Segundo um instituto de pesquisa, o desem- maior resposta econômico-social.
prego é maior entre as mulheres do que entre os ho- E, Sras. e Srs. Deputados, grande satisfação
mens - 8,5% contra 7%. deu-nos verificar o' bom desempenho que vem tendo

O salário médio da mulher brasileira é de cerca o Banco da Amazônia como gestor do Fundo Consti-
de R$400,00 contra R$640,00/rnês para o homem. tucional de" Financiamento do Norte. O rélatório de
Apesar desse' descompasso, a partir dos anos 80 atividades do primeiro semestre de 1998 não deixa
não houve na área trabalhista mudança mais impor- dúvidas de que sua administração vem sendo con-
tante do que a expansão da mão-de-obra feminina. duzida com extrema competência e seriedade, pelo
O peso do salário da mulher na renda familiar dobrou que cumprimentamos toda sua diretoria. Em espe-
desde 1982. ' ..~ cial, é justo ressaltar o extraordinário trabalho desen-

Segundo Marcelo Nery, do Instituto de Pesqui- volvido por sua presidente, Ora. Flora Valadares
sa Econômica, Aplicada - IPEA, após acompanha- Coelho, digno de todos os louvores.
mento por uma década da trajetória profissional de Não cabe aqui, por certo, Sras. e Srs. Deputa-
várias mulheres, descobriu-se que, em 1982, mulhe- . dos, exposição detalhada dos resultados alcançados
res casadas com idade entre 20 e 25 anos contri- pelo Basa. Permitimo-nos, porém, apresentar alguns
buíam com 12,77% da renda familiar. Em 1987, es- dados e esclarecimentos sobre a ação do banco,
sas mesmas mulher~s, com idade entre 35 e 40 que comprovam os resultados econômicos e sociais
anos, já contribuíam com 20,65% do orçamento. alcançados com a aplicação dos recursos do Fundo

Apesar de todo o avanço da mulher no merca- Constitucional de Financiamento do Norte.
do de trabalho, continua a deficiência de creches e O FNO, atuando de forma direta sobre o setor
principalmente a falta de participação dos homens produtivo, busca o crescimento econômico, visando
nas tarefas tidas como femininas. à inserção. da região no. contexto da nova ordem

Na área da saúde, dez anos depois do esforço econômica mundial e nacional, sem descurar dos
mundial para tentar salvar vidas de mães e recém- aspectos sOCiais e ambientais.
nascidos, 44,5% das gestações ainda são conside- Para se ter uma idéia da grandeza dos impac-
radas de risco. Segundo dados do Ministério da Saú· ,'tossocioeconômicos gerados com os. financiamen-
de, 99 mulheres morrem a cada 1.000 partos. No Ja· tos feitos pelo fundo, cabe citar alguns dados relati-
pão, a média é de 2 mortes por 100 mil partos. A ab· vos ao período compreendido entre ,novembro de
surda taxa de mortalidade materna no Brasil poderia 1989 e junho de1998.",
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No que se refere à criação de novos empregos, Sr. Presidente, desejo, em especial, cumpri-
os resultados são dignos de nota. Nesse período, fo- mentar o Sr. José Carlos, Superintendente do Banco
ram gerados na região 107.522 novos empregos di- da Amazônia S/A, no Estado doTocantins,·'parabe-
retos, sendo 94.707 no setor 'rural e 12.815 no setor nizando-o pelo excelente trabalho que vem desen-
industrial. Foram financiados 76.134 projetos no va- volvendo à frente daquela superintendência:
lor acumulado de R$1.330.235.006,OO. Desse total Era o que tinha a dizer.
de operações contratadas, 99% destinaram-se ao O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
setor rural e apenas 1% às indústrias. Em relação a seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
seu valor, apesar da diferença entre os dois setores Deputados, ocupo hoje esta Tribuna para humilde-
ser menos expressiva, 77% do total de recursos fi- mente prestar minha homenagem às mulheres do
nanciados pelo FNO foram absorvidos pelo setor ru- mundo inteiro, essas guerreiras anônimas espalha-
ral e 23% pelo industrial. A forte presença do setor das pelos quatro cantos do planeta. Ontem, dia 8 de
rural explica-se pelas condições operacionais dife- março, foi comemorado o Dia Internacional da Mu-
renciadas de tratamento garantidos ~o microproduto- lher, mas para mim todo dia é dia de homenagear a
res, aos miniprodutores e aos pequemos produtores mulher, essa essência da sociedade que dá susten-
do setor. Essa prioridade de crédito para as peque- tação e solidez à família, ao lar.
nas unidades produtivas rurais obedece às diretrizes Ao contrário do que muitos imaginam, a mulher
de atuação do fundo. Com ela, foram obtidos visíveis é forte, audaz, arrojada e capaz. Ela sabe a força
impactos favoráveis à economia regional, elevando o que detém, no entanto, é sempre dócil, meiga, com-
nível de produção, gerando excedentes, criando panheira, amiga. .
oportunidade de ocupação de mão-de-obra e, con- Eu poderia aqui hoje homenagear centenas ou
seqüentemente, melhorando o nível de qualidade de milhares de mulheres famosas do meu estado, do
vida do homem do campo. Brasil, do mundo; poderia falar durante horas e ar-

Os dados relativos ao valor bruto da produção ranjar milhões de adjetivos para engrandecê-Ias,
mostram que os investimentos financiados propor- mas hoje só quero agradecer a Deus por tudo o que
cionaram um crescimento no VBP regional da ordem elas representam em minha vida - minha avó, mi-
de R$1.508 milhões; R$1.134 milhões relativos ,ao nha mãe, minha esposa, minhas filhas -, por tudo
setor rural e R$374 milhões, ao industrial. de bom que todas elas de uma forma ou de outra me

Os poucos' dados aqui apresentados já nos ensinaram.
dão uma idéia'da importância do Fundo Constitucio- Além da simples homenagem, como legislador,
nal de Financiamento do Norte como instrumento de sinto-me na obrigação de ajudar concretamente as
fomento às atividades produtivas regionais. mulheres na luta por mais saúde.

Como registra o Relatório de Atividades do 111 Tramitam nesta Casa dois projetos de minha
semestre de 1998, cabe observar que, além dos autoria dedicados inteiramente às necessidades das
efeitos primários - geração de emprego e renda, mulheres. Um deles institui o exame ginecológico
aumento da produção e redução do êxodo rural, preventivo gratuito, inclusive a mamografia, custea-
conseqüência do apoio creditício aos miniproduto- dos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. O outro
res, que ganham melhores condições para fixação à cria o Programa de Diagnósticos e Prevenção de
terra -, são obtidos efeitos secundários significati- Anomalias Fetais, também custeados pelo SUS.
vos, representados principalmente por um aumento Desta maneira, fica aqui a minha homenagem
na arrecadação de tributos, que pode ser convertido a todas as mulheres do mundo e um pouco da mi-
em melhoria dos equipamentos sociais e infra-estru- nha contribuição.
turais de produção colocados à disposição da popu- O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
lação. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao en- Deputados, a Petrobras é um indutor consolidado de
cerrar nosso pronunciamento, desejamos reiterar desenvolvimento, em face do impacto que a sua
nossos cumprimentos a toda a equipe, que, com tan- operação representa para as economias do Brasil,
ta competência, vem 'gerindo o Banco da Amazônia em particular para a do Estado do Rio de Janeiro,
SIA. Estejam todos certos de que o seu trabalho tem território de onde a estatal retira mais de 70% do pe-
merecido o reconhecimento não só dos seus benefi- tróleo e mais de 50% do gás natural produzido por
ciários diretos, mas também de todos os que deles todo o País. Representa a Petrobras uma estatal ím·
tomam conhecimento. par dentro do contexto da macroeconol1Jia nacional
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e uma aliada inconteste da população fluminense e Iim, BarracudalCaratinga e EspadarteNoador Ma-
de seus anseios de crescimento ordenado, racional rimbá, que se tomarão responsáveis pela produção
e sustentado. diária de 1,5 milhão de barris/dia, na virada do século.

Trata-se, Sr. Presidente, mesmo considerando- Estamos fartos, Sr. Presidente, de mencionar,
se a desregulamentação da atividade de exploração nesta insigne Casa de leis, o papel de relevância ex-
e produção de petróleo com a quebra do monopólio trema desempenhado pela Petrobras, especifica-
estatal, de reconhecer que a Petrobras é uma em- mente do setor de petróleo, para o Estado do Rio de
presa que espelha o dinamismo do Brasil. Uma esta- Janeiro. Compreendemos ser esta uma bandeira in-
tal que reflete a capacidade que este País tem de cansável, pelo muito que a exploração do petróleo
enfrentar desafios, vencer obstáculos e registrar pode fazer para o equacionamento de graves maze-
avanços em setores tão competitivos como o de las sociais dos municípios do interior do estado, em
prospecção de petróleo, notadamente em águas pro- especial aqueles de pequeno e médio porte, benefi-
fundas, fazendo frente às gigantes do setor, em uma ciados por royalties pagos pela atividade. Quere-
realidade acirrada de disputa entre as multinacionais. mos acreditar que a Petrobras, seja qual for o seu

Uma estatal que para muitos se apresenta Presidente, não irá furtar-se ao devido comprometi-
como uma gigantesca massa burocrática inadminis- mento com estes municípios na proposição de solu-
trável, para muitos um gigante incontrolável, é na ções para as questões com as quais efativamente
realidade uma empresa que tem registrado resulta- pode colaborar.
dos significativos em termos de objetivos gerenciais A indústria do petróleo proporciona a geração
e financeiros. Fruto, justiça seja feita, do rigor de sua de empregos da ordem de 150 postos para cada pla-
administração, a cargo até poucos dias do Or. Joel taforma em operação na Bacia de Campos, com
Mendes Rennó, Presidente da Petrobras, que entre- mais de dez vezes este número de pessoal empre-
gou sua carta de demissão na última semana. A tro- gado em atividades de suporte em terra. Como prin-
ca de comando no primeiro escalão da Petrobras é cipal indústria em atividade no País na área de pe-
hoje um dos fatos mais comentados pela imprensa, tróleo, fazemos votos de que a Petrobras, ciente de
nos bastidores da política em Brasília, pelo público seu peso em nossa sociedade, não confunda nunca
formador de opinião, de um modo geral. o gigantismo de suas responsabilidades com o dis-

Queremos, no exercício legítimo da repre- tanciamento dos interesses daqueles a quem serve,
sentação por mim concedida pelo interior do Estado o povo brasileiro.
do Rio de Janeiro, destacar o nosso profundo agra- Era o que tinha a dizet.
decimento à atenção que o Or. Joel Mendes Rennó, O SR. SERAFlM VENZON (POT - SC. Pronuncia
enquanto Presidente da Petrobras, sempre dispen- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
sou aos projetos de interesses dos municípios e do putados, o Brasil está com seu potencial produtivo repri-
povo fluminense. Ao mesmo tempo, torcemos para mido. Agricultores tiveram inúmeras decepções que os
que as substituições a serem feitas pelo Governo fizeram fugir pela falta de expectativa no campo.
Federal no alto comando da empresa se dêem com A especialidade do colono é plantar e depois
a naturalidade desejada, e que isto, em momento al- colher. Não é especialista em vendas. Não entende
gum, incorra em solução de continuidade para os di- de Bolsa, de valor futuro nas Bolsas, mas sabe me-
ferentes programas de investimentos traçados pela dir os lucros ou as perdas. O estímulo à agricultura
estatal. passa por um estudo complexo que ultrapassa es-

Considero imprescindível, nobres colegas Par- sas tentativas de refinanciamento das dívidas. De
lamentares, acrescentar ao caldeirão político em que banco, todo colono que costuma pagar as contas
fervem os debates sobre os destinos da Petrobras, tem medo. Até agora só mesmo empresas agrícolas
um pouco de preocupação com a manutenção de que têm fôlego para enfrentá-los e coragem que
sua agenda positiva para o País, principalmente compense ficar inadimplente ousa buscar dinheiro
para o Estado do Rio de Janeiro. Para que tenha- de banco para pagar em dinheiro, com esses índices
mos uma vaga idéia da atuação da estatal, basta ci- de correção que, além de difíceis de serem projeta-
tar que, segundo cálculos da própria Petrobras, cer- dos, não traduzem correspondência com o que o
ca de US$10 bilhões devem ser aplicados até 2001, colono produz.
em contratos de parcerias para a exploração e pro- O Governo brasileiro ainda está fraco perante
dução de petróleo. A estatal tem definidos, ainda, os organismos financeiros nacionais e muit<Lmais
megaprojetos nos campos de Bijupirá/Salema, Mar- perante os estrangeiros.
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Não existe a menor dúvida, a agricultura é o janeiro de 1997, quando tomou posse o Excelentíssi-
melhor instrumento de que dispõe para crescer. O mo Prefeito Sr. Salésio Zimmermann.
colono tem de fazer investimentos, porque as expe- Cidade fundada por imigrantes alemães, com
riências anteriores o assustaram. Em Santa Catari- 3.500 habitantes, e pertencente à região da Grande
na, no Governo Amin, tivemos experiência fantásti- Florianópolis, os festejos ocorreram na Praça de São
ca. O famoso troca-troca. O modelo de Santa Catari- Pedro, onde várias grupos de danças folclóricos se
na deve acontecer novamente. Mas isso não pode apresentaram. Contou ainda com uma exposição de
ser um caso isolado nos estados. É coisa de Ministé- fotos antigas, missa comunitária e o lançamento de
rio, de Governo Federal. um livro sobre a história da cidade, organizado pelo

O Brasil pode ser o celeiro do mundo, mas não Sr. Toni Vidal Jochem.
será por acaso. A crise mundial faz chegar a hora de Cidade calma e com pouco indício de violência,
o Governo brasileiro pagar parte da dívida em mer- São Pedro de Alcântara tem sua economia baseada
cadorias, como soja, carnes e feijão. O Brasil paga- na agricultura, principalmente no cultivo da cana-de-
ria a dívida com menor sofrimento e geraria grande açúcar.
número de empregos na lavoura. Seria um verdadei- Seu turismo, rural e ecológico, ainda é pouco
ro troca-troca internacional. explorado, mas tem vasta possibilidade de cresci-

E isso é, no mínimo, coerente com a operação mento. A região possui seis cachoeiras, dezenas de
que contraiu o empréstimo. Pois vejam: quando o fazendas, casario típico alemão e 77 alambiques,
Brasil compra avião com dinheiro emprestado, não onde é produzida uma das melhores cachaças do
paga o dinheiro para comprar o avião. Pega direto o estado. Tudo isso demostra seu potencial turístico,
avião e assina a nota de empréstimo. Quando o Bra- faltando apenas mais incentivo e divulgação.
sil comprou armas para o Exército brasileiro com di- O turismo fortalecido no município irá gerar
nheiro emprestado, pegou as armas e assinou a oportunidades de emprego e uma elevação da renda
nota de despesa. A Alemanha emprestou mais de familiar de seu povo, evitando assim o êxodo do mu-
27 bilhões de dólares para Angra dos Reis - na nicípio.
verdade mandou uma sucata que tinha por lá -, e o Ao encerrar, quero deixar registrado nos Anais
Brasil assinou nota. desta Casa o aniversário dessa histórica cidade, 10

Na verdade, os países ricos, quando empres- de março de 1999. Parabéns a São Pedro de Alcân-
tam dinheiro, só passam a nota. Aproveitam e ven- tara. Ressalto ainda aos nobres colegas que deve-
dem seu produto. O Brasil precisa ser suficientemen- mos dar mais incentivo ao turismo dos diversos mu-
te forte para impor-se. Precisamos pagar parte do nicípios deste imenso Brasil, que possuem recursos
juro da dívida com produtos agrícolas abundantes, naturais que devem ser explorados, além da manu-
como milho, soja e carne bovina. tenção cultural.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-
O Brasil estimularia a agricultura, geraríamos cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

grande número de empregos. Por isso, Sr. Presiden- Srs. Deputados, ontem, dia 8 de março, comemo-
te, estou apresentando projeto de lei que obriga o rou-se o transcurso do Dia Internacional da Mulher,
Governo a negociar parte da nossa produção para razão pela qual ocupo, na tarde de hoje, a tribuna
pagamento dos juros. desta Casa.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o As mulheres representam mais de 50% da po-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- pulação brasileira, são 51 % do eleitorado, 43% da
putados, falarei sobre os 170 anos do Município de força de trabalho. E ainda hoje são tratadas como
São Pedro de Alcântara, fundado em 1

0
de março de minoria. Mesmo com todas as conquistas das últi-

1829, quando centenas de imigrantes alemães apor- mas décadas, as mulheres são discriminadas, vio-
taram em Santa Catarina, subiram um de seus rios e lentadas e desrespeitadas.
montaram a primeira colônia alemã do estado. Apesar de todo o aparato legal, sistematica-

Era uma vida muito difícil a desses imigrantes, mente são agredidas em casa, no trabalho e na rua.
que tiveram de lutar contra a fome, as doenças e os Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, en-
índios, para manterem-se em suas terras. . quanto não se muda o comportamento social em re-

Até 16 de abril de 1994, São Pedro de Alcânta- lação ao tratamento desigual dispensado às mulhe-
ra pertencia· ao Município de São José, emancipan- res, elas assumiram um importante papel na mudan-
do-se e sendo instalado (como Município) em 10 de ça da sociedade ao longo dos séculos e chegaram
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ao terceiro milênio com cara própria, dizendo que O mais dramático em .tqda essa historia é que
querem ser parceiras na construção de um novo todos' os sacrifícios impostos aos brasileiros são
tempo em que homens e mulheres tenham direitos completamente inúteis. Buscar o ajuste com o san-
iguais, garantidos e respeitados. gue dos servidores públicos não fará diferença algu-

Quero, Sr. Presidente, nesta oportunidade, ma em uma conta de mais de R$ 400 bilhões, que é
prestar homenagem'às mulheres brasileiras, em es- o tamanho da dívida pública interna fabricada por
pecial às do meu Estado, Mato Grosso do Sul. este Governo à custa dos juros mais altos do mun-

Homenageio não só as mulheres de agora, do. A economia de R$1,4 milhão pretendida pelo
mas todas aquelas que fizeram história pelo tempo e FMI com mais essa violência contra cidadãos brasi-
pelo mundo afora, lutando por conquistas no sentido leiros representa menos de cinco dias de juros da dí-
de defender seus espaços e construir uma socieda- vida interna.
de em que as relações entre homens e mulheres O resultado desse sacrifício todo imposto aos
deixaram de ser relações de poder e posse. servidores públicos está aí, no ressurgimento de en-

Parabéns, mulher! Mulher branca, mulher negra, demias há muitas décadas já controladas, como a
mulher mulata, mulher índia! febre amarela, doença de Chagas, além de um

Parabéns mulher das lavouras dos canaviais avanço fantástico da dengue, malária, leishmaniose
dos garimpos dos campos e das cid~des' 'e tuberculose. Somos um País hoje envergonhado

, , _ . ~ ., diante do mundo civilizado. Tudo porque este Gover-
Parabr:ns, mulher mae, esposa, Irma, filha. no optou por destruir a máquina estatal, imaginando

. Par~ens, mulher que sequer escreve ou rece- que a iniciativa privada fosse resolver essas questõ-
be Instruçao formal! es de natureza social.

Par8:bé•ns,. mulher que luta contra a carest~a, Um outro erro, na minha opinião, é imaginar
c~nt~a a ,:'Iolencla, os maus tratos, os abusos e a dls- que a população vai apoiar iniciativas como essa,
cnmlnaçao. apenas porque os servidores públicos foram trans-

Parabéns, mulher: você tem nas mãos o dom formados em bodes expiatórios da crise. Ora, a crise
da vida! foi gerada pelos mesmos gênios que inventaram a

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. história de uma moeda estável, mas sustentada por
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, taxas de juros oficiais de SO% e que podem chegar a
Sras. e Srs. Deputados, o corte no adicional por tem- 2S0% no crediário que confisca renda do consumi-
po de serviço, o anúncio de que os salários dos ser- dor. Em nome dessa mística de uma moeda estável,
vidores públicos continuarão congelados pelo quinto destruíram a máquina pública, entregaram o patri-
ano consecutivo, além de outras medidas contra os mônio nacional e agora levam à miséria os servido-
funcionários dos Três Poderes, violam direitos e só res públicos.
contribuem para deteriorar ainda mais a máquina pú- Adeus âncora verde. A esperança de ver uma
blica, prejudicando toda a sociedade, em especial os agricultura revitalizada pelo menos para recuperar
mais carentes. alguns produtos mais consumidos pelos brasileiros,

Até onde o FMI vai exigir mais vassalagem como o milho, o feijão e o arroz, foi destruída com o
deste Governo? Quanto mais o Presidente Cardoso corte de R$2S0 milhões no Orçamento de 1999 de
faz concessões, menos esperanças o País tem de recursos para compra de sementes. Esse foi o mon-
se recuperar e muito menos de ver a cor do dinheiro tante previsto no Orçamento de 1998 e zerado na
prometido pelo fundo. Na minha opinião, o que os in- proposta orçamentária recentemente sancionada
tegrantes da equipe econômica deveriam fazer é ir pelo Presidente da República. A agricultura, espe-
buscar aqueles R$28 bilhões com que o Governo re- cialmente aquela voltada para o consumo interno, foi
cheou os bancos privados, a título de PROER. a âncora principal do Plano Real. Hoje importamos

Outro fato inaceitável é o Governo Federal exi- milho e arroz até dos Estados Unidos.
gir o enxugamento dos Estados através de demissõ- O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia
es, disponibilidade e corte de gratificações dos servi- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dores públicol;j. FHC deseja que a desgraça aconte- Deputados, nada mais justo do que as homenagens
ça também nos estados e municípios, causando que esta Casa todo ano presta à mulher, na data
com isso prejuízos incalculáveis, por meio de uma que lhe é mundialmente consagrada. Hoje e sempre
bola de neve que atingirá com certeza o comércio, haverá motivos para reverenciar a mulher pela im-
provocando mais desemprego na atividade privada. portância que ela tem, para demonstrar o nosso res-
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peito, além de dizer-Ih~ de viva voz o quanto somos uns violentos, outros acuados; uns doutores, outros
solidários à sua luta, o quanto nos concernem suas analfabetos, é um País que precisa muito ainda da
dificuldades e interesses, o quanto nos sentimos vi- argúcia, da sutileza, da sensibilidade, da justeza e
toriosos por suas vitórias da inteligência femininas para vencer a crise intermi-

Graças à bravura, à resistência, ao exemplo, nável, crônica, que por alguns anos deu certa trégua,
muitas vezes de sofrimento, desprendimento e fé de mas que no fundo é sempre a mesma: a grande cri-
grande parte de/as, aprendemos, todos os homens e se do atraso.
as próprias mulheres, a ver o mundo de outra forma, Uma Governadora Estadual, Roseana Sarney,
entendendo melhor o semelhante, as expectativas e uma minoria de mulheres no Legislativo e no Judi-
que alimentam e a capacidade de mudar a ordem ciário brasileiro é muito pouco, ainda. No Executivo,
das coisas. Ainda que levem anos, de cada palmo por exemplo, não há nenhuma Ministra, o que, neste
trilhado na trajetória que empreendem essas mulhe- caso, afigura-se como um retrocesso perante outros
res surgem proveitos coletivos, grandes avanços da governos, no passado.
sociedade, em direção a um mundo melhor. É, portanto, lamentável, Sr. Presidente, que,

Esse caminhar já vai bem longe. Antes, era depois de as mulheres terem mostrado a capacidade
apenas uma vontade, o desejo de uma minoria de ir que possuem e de, retoricamente, pelo menos, os
além da casa paterna, da comunidade paroquial ou homens públicos brasileiros a reconhecerem, é la-
do casamento. Mais do que um desejo, eu diria que mentável, repito, que lhes falte ainda a iniciativa de
era uma necessidade. Ela precisava expandir-se in- dividir a responsabilidade na condução do País, com
telectual, econômica e politicamente. Depois, sobre- tantas delas que aí estão, plenas de idéias e de
veio a ação concreta, e a mulher foi à universidade, vontade.
às ruas, ao trabalho. Fez-se ouvir, transpôs obstácu-
los. Algumas, não muitas, ainda, infelizmente, galga- Assim, nobres colegas, sem qualquer veleida-
ram postos importantes em empresas privadas, bem de, no sentido de abraçar a causa das. mulheres, até
como na administração pública, elevaram-se a posi- porque essa causa pertence a elas, mulheres, a ho-
ções de chefia, firmaram lideranças, sufragaram nas menagem que presto representa a voz da solidarie-
urnas, obtiveram mandatos. Juntas, falaram, reivindi- dade, do apoio, do entusiasmo com que vejo cada

uma de suas bandeiras serem perseverantemente
caram, participaram, e um bom número conseguiu, empunhadas, até que prevaleçam os critérios de
não obstante ter muito ainda a conseguir.

igualdade entre os cidadãos e as cidadãs que fazem
Raros grupos, na história da humanidade, 10- o Brasil.

graram ser tão maciços e agir de forma tão unísso-
na, deduzidas as óbvias diferenças culturais e talvez No Dia Internacional da Mulher, os meus para-
mesmo antropológicas, o que nos leva a especular béns à mulher brasileira. .
se esse não seria um fenômeno também biológico, a O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB -
par de social e cultural. Não há de ter sido por acaso PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
essa explosão de sentimentos e comportamentos, te, Sras. e Srs. Deputados, gostaria de prestar uma
quase concomitante em todo o mundo, antes mes- homenagem a um jovem pernambucano que, apesar
mo que a tecnologia e os meios de comunicação de ter sua vida pontuada por muitos infortúnios, vem
procedessem, para o bem e para o mal, à integração servindo de exemplo para todos nós. Ayres de Sá
efetiva do globo. Carvalho Júnior vem vencendo, com bravura, as difí-

A mulher, assim me parece, foi tão predestina- ceis batalhas que a vida lhe vem apresentando.
da à segregação e às injustiças, quanto à realização Mesmo com as limitações impostas por uma parali-
pessoal, ao sucesso profissional e à felicidade plena. sia infantil, nunca se deixou desanimar, persistindo
E não foi, ainda, casual o,fato de as sociedades que na realização de seu sonho maior, gravar um disco,
mais cedo reconheceram isso serem as mais huma- já que possui um talento imenso que Deus lhe deu, o
nizadas, as que apresentam menores índices de vio- dom de cantar.
lência e insatisfação, as que melhor protegem a in- Esse menino é realmente um exemplo de luta.
fância, as mais avançadas do ponto de vista seja da Há pouco tempo venceu sua maior batalha, sobrevi-
valorização do indivíduo, seja da justiça social. veu a um atentado, em que foi atingido com sete fa-

O Brasil, nesse quadro caótico de desigualda- cadas. Para perplexidade de todos, quando se recu-
des, uns esbanjando, outros sobrevivendo; uns obe- perou, procurou o malfeitor no presídio onde estava
sos. outros famintos: uns alaaados. outros na seca: oara oedir e oferecer o seu oerdão.
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Ayrinho é mesmo diferente. Seu espírito sem- O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Pro-
pre alegre, su.a força e coragem de viver, sobretudo nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
sua persistência, levam-no, a cada dia, a colecionar e Srs. Deputados, o Brasil perdeu Antônio Houaiss.
vitórias. Já conseguiu gravar o seu primeiro CD e O Rio ficou mais triste, embora seja difícH"pensar em
hoje em dia, apesar de tanto sofrimento, ainda en- tristeza no Rio, pois perdemos uma figura tão do
contra forças para levar alento e esperança ao nos- Rio, tão carioca.
so povo. Usando um pequeno trio elétrico, dá seu Embora nunca tenha tido oportunidade de con-
testemunho em praça pública, contando os milagres viver com ele, nem de manter maior contato, nunca
que Deus operou na sua vida, prega a palavra de cessei de admirá-lo. Fiz questão de reverenciar-me
Deus, visita hospitais e cadeias, tentando amenizar diante dele em um último adeus, no Cemitério São
o sofrimento das pessoas. -João Batista, ontem.

Parabéns, Ayrinhol você é um exemplo de vida Há muitas coisas para se admirar em Antônio
para todos nós. Houaiss. Em mim, provocou intensa admiração.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA. Sua vida foi dedicada ao estudo da língua. Isto
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou me toca de maneira especial. Uma pessoa que se
apresentando à Mesa requerimento para que sejam dedica ao estudo da língua é levado a uma identifi-
solicitadas informações ao Sr. Ministro de Minas e cação com seu povo de forma privilegiada. Está em
Energia, no sentido de esclarecer esta Casa sobre patamar de observação da vida do povo, em que
notícia, publicada no jornal O Liberai, do Estado do poucos na vida social poderão se encontrar. Somen-
Pará, edição de 25 de fevereiro próximo passado, de te comparável à posição em que nós, políticos, nos
que a Companhia Vale do Rio Doce descobriu uma encontramos. Dessa identificação chega-se ao amor
nova jazida de cobre! em área geológica conhecida que o lingüista, assim como o político, deve devotar
como Corpo Alemão, adjacente ao Projeto Igarapé- ao seu povo, à sua cultura, a seu modo de expres-
Bahia, em Carajás, Estado do Pará. saro A língua expressa a razão, o sentimento, a pai-

Como tais informações são relevantes para o xão. O lingüista, assim como o político, há de reco-
País, uma vez que, em 1998, o Brasil importou Iher essa paixão, a profundeza da alma do seu povo.
US$600 milhões de concentrado de cobre (o corres- Daí, o sentimento de nacionalidade, de brasilidade
pondente a 10% do déficit da balalJça comercial bra- que sempre me causou admiração e identidade com
sileira no ano passado), e o Governo Federal vem se Houaiss.
empenhando para fechar o ano de 1999 com supe- Ter sido cassado pelo golpe militar também
rávit na balança comercial, a fim de atender às con- despertou minha admiração. Para os olhos de um
dições do acordo com o FMI, julgamos necessário estudante em 1964, os políticos, os professores, os
contar com os seguintes esclarecimentos: intelectuais, agigantaram-se com a auréola da cas-

a) Nos relatórios de 1997 e-1998 da Rio Doce sação e, muito mais ainda, com o martírio do exílio.
Mineração e Geologia, subsidiária da Companhia A história não registrou outra coisa.
Vale do Rio Doce para o setor de pesquisas mine- Antônio Houaiss dizia-se um trabalhador, um
rais, na área geológica conhecida como Corpo Ale- operário das letras. Trabalhador? Operário? Esta a
mão, estão contidas informações sobre essa nova maior identificação que teve com seu trabalho como
jazida de cobre? lingüista. Trabalhador, operário incansável, dos que

b) Se for positiva a resposta à questão anterior, mais trabalhavam. Como todo o povo brasileiro, ob-
por que o Ministério de Minas e Energia não anunciou jeto de sua particular paixão.
a descoberta? Como trabalhador, como operário, ele seguiu

c) O que a Companhia Vale do Rio Doce tem seu caminho político. Um caminho de resistência a
toda a forma de opressão e de injustiça. Seu caminho

alegado ao Ministério sobre o adiamento do início do era o socialismo. Inevitavelmente. Inarredavelmente.
Projeto SaIobo, ou de um similar, na Serra dos Carajás?

Houaiss chamava a atenção para a falência da
d) Qual a posição do Ministério a respeito dessas escola pública, que passou a reter as crianças so-

alegações? mente três horas ao dia. Ele, que se formou na esco-
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz)- A la pública. Com essa reclamação, revelou total iden-

Mesa acolhe o'pronunciamento de V. Exa·tidade conosco, do PDT; em nosso projeto da escola
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - integral, dos CIEPs, dos Srizolões. Mas revelou tam-

Tem a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa. bém o humanista e o patriota preocupado com a for-
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DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

A OUTRA VIDA DO OPERÁRIO DAS LETRAS

É com muita emoção que, em nome da Acade
mia Brasileira de Letras, presto homenagem ao nos
so querido Antonio Houaiss. Apaixonado pela pala
vra, dedicou a vida ao cultivo da língua portuguesa.
Não foi outra a sua preocupação durante os 28 anos
em que pertenceu à Casa de Machado de Assis,
honrando a Cadeira n2 17.

Conheci Houaiss em 1963, na Organização
das Nações Unidas, em Nova York, por ocasião da
Assembléia Geral. Foi-me apresentado pelo Chan
celer Araújo Castro e forneceu aos jornalistas brasi
leiros as explicações devidas a respeito da posição
do nosso Governo sobre as iniciativas mundiais de
desarmamento. Ainda secretário do Itamaraty, pelo
seu temperamento, exercia uma forte liderança, que
se estendia às jovens nações africanas, cujos líde
res sempre o procuravam para conselhos decisivos.
Em 1964, teve a sua carreira interrompida; por moti
vos políticos, com uma cassação injusta. Somente
foi-lhe devolvido o título de Embaixador no Governo
José Sarney.
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mação de sua pátria, que jamais poderá ser concebi- Houaiss foi professor de Português, Latim e Li-
da sem o povo estar devidamente escolarizado. teratur;:i, antes de seguir ~ carreira diplomática. Tra-

Foi filiado, militante e dirigente do partido balhou' em diversos dicionários' e . enCiClopédias,
Socialista Brasileiro, coirmão de nós, trabalhistas, como a Mirador Internacional e a Delta Larousse,
na visão do socialismo democrático. esta em parceria com seu grande amigo 'Abrahão

Como tal, nunca se rendeu ao vendaval neoli- Koogan. Foi Ministro da Cultura, em 1993, e presi-
beral que dobrou muita gente. Mas Antônio Houaiss dente da Academia Brasileira de Letras, em 1996.
não se dobrou. Manteve suas convicções socialistas Franzino, elétrico, incansável, escreveu diversos Ii-
até o fim. Manteve o seu clamor por justiça, pela vros que hoje são clássicos, como "O Português no
igualdade, pelo sentimento de pátria, dignidade e Brasil", em que defendeu a diversidade lusofônica.
soberania. "A crise da nossa língua de cultura", "O que é a Iín-

Afinal, ele era um trabalhador, um operário das gua" e "Magia da cozinha brasileira", além de ter, pa-
palavras. Um trabalhador de consciência não se do- cientemente, montado uma das mais importantes bi-
bra, não se rende nunca à injustiça e à espoliação. bliotecas de Filologia do País - que agora passa a

Quero registrar nesta Câmara dos Deputados pertencer, com o seu nome, à Academia Brasileira
um sentimento de saudade e de perda pela morte de de Letras.
Antônio Houaiss. Pela perda do gênio. Pela perda do O amor à nossa língua e literatura, como filólo-
trabalhador. PeJa perda do patriota. Pela perda do go apaixonado, so era comparável ao sentimento
socialista militante. que o ligava à sua querida Ruth, com quem esteve

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a casado 46 anos, com ela comungando da utopia
transcrição em meu discurso de pronunciamento do socialista.
Presidente da Academia Brasileira de Letras, Prof. A ele devemos um grande número de ações de
Arnaldo Niskier, sobre o mesmo assunto, uma bela projeção do nosso idioma, como, em 1981, o lança-
página que se incorporou à bela vida de Antônio mento da primeira edição do "Vocabulário Ortográfi-
Houaiss. co da Língua Portuguesa", numa operação cultural

de que fez parte o inesquecível Noel Nutels. Foi o
grande médico que me apresentou a Houaiss, em
Teresópolis, viabilizando a elaboração, em Bloch
Editores, do indispensável Vocabulário da ABL.

Antonio Houaiss, igualmente cuidou do Acordo
Ortográfico de Unificação da Língua Portuguesa,
dando curso à sua veia diplomática e tentando a ela
boração do Dicionário comum ao mundo lusófono,
hoje quase uma realidade. A assinatura do Acordo
será a melhor forma de homenagear a memória do
nosso inesquecível dicionarista, que sempre postu
lou uma política lusofônica, com o objetivo de tirar a
língua portuguesa da crise e firmá-Ia como língua de
cultura perante a comunidade internacional.

Houaiss, operário das letras, como se auto-pro
clamava foi assíduo na Academia, sempre interessa
do nos seus projetos de dicionários e vocabulários,
transmitindo a experiência insuperável da sua exis
tência. Jamais deixou de nos dar os melhores con
selhos, mesmo empenhado como se encontrava na
feitura do seu dicionário de mais de 320 mil verbetes
- e que certamente logo estará concluído, para glória
da nossa cultura.

Antonio Houaiss, homem reto, simples e cultís
simo, chegou a 83 anos de uma existência fecunda.
Lembro de uma conferência por ele feita a pedido do
saudoso Austregésilo de Athayde, em que destacou
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a sua preocupação com as poucas horas vividas pe- emancipação de assentamentos rurais, transporte
las nossas crianças nas escolas do País. "Não será escolar, Assistência Integral à Criança e ao Adoles-
com pouco menos de três horas diárias oferecidas cente, Habitar Brasil, Reforma Agrária, distribuição
aos educandos brasileiros que se construirá uma so- de alimentos, Saúde do Escolar, Programa de Distri-
ciedade competitiva", disse ele, logo comparando buição do Livro Didático, Programa de Erradicação
nossa performance com o que acontece, como prio- do Trabalho Infantil, Apoio ao Deficiente, viessem a
ridade educacional, nas nações do Primeiro Mundo. ter sua viabilidade ameaçada em virtude de se bus-

Antonio Houaiss, educador competente, tradu- car atingir metas estabelecidas no acordo com o
tor de "Ulisses", de James Joyce, amigo, acadêmico Fundo Monetário Internacional - FMI.
brilhante, filólogo consagrado, grande editor. En- Felizmente, após contatos com o Presidente
quanto a Academia Brasileira de Letras chora a sua Fernando Henrique Cardoso, com o Ministro Wal-
perda, não deixa de proclamar o consolo de que, de deck Ornélas e com a Secretária de Estado de Ação
novo ao lado da sua Ruth, continuará a nos inspirar, Social, Wanda Engel, fomos informados de que tam-
para sempre, no amor à íngua portuguesa. Que ele bém o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
descanse em Paz. - PETI não sofrerá qualquer dano.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem Do mesmo modo, as ações dirigidas às crian-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Regimento In- ças, aos deficientês e aos idosos, segundo esclare-
terno do Senado Federal, no art. 325, prevê que, cimentos do Ministro da Previdência Social, não se-
quando a Casa aprovar uma lei e houver erro de re- rão atingidas, nem tampouco as creches, os abrigos,
dação, o Presidente da Casa poderá retificá-Ia. as casas de passagem, etc.

Sr. Presidente, em 9 de dezembro de 1998, o Por outro lado, o Presidente Fernando Henri-
Congresso Nacional converteu em lei a Medida Pro- que Cardoso, no seu programa semanal de rádio e
visória nQ 1.729, que trata da filantropia. Quanto ao em informações pessoais por ocasião da visita da
art. 4Q

- os Congressistas são testemunhas disso bancada do PFL a S. Exa., no Palácio da Alvorada,
-, ficou estabelecido, por intermédio do Relator, Se- informou que o programa de distribuição de cestas
nador Jader Barbalho, que a instituição educacional básicas se manterá íntegro.
filantrópica que desse bolsas integrais gratuitas a Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
seus alunos poderia descontar da cota patronal esse reiteramos desta tribuna ao Presidente Fernando
valor. Henrique Cardoso que mantenha a decisão de não

Entretanto, o Ministro Waldeck Ornélas, em apor cortes na área social.
vez de regulamentar o texto por nós aprovado, dis- Do mesmo modo, não cremos na interferência
torceu a redação e incluiu a expressão "na propor- do FMI, nas questões internas do nosso País, por-
ção do valor". Por isso, este Deputado tomou a Iiber- que isso seria ferir a soberania nacional.
dade de encaminhar ofício ao Presidente do Relembro aqui trecho da fala do Presidente do
Congresso Nacional solicitando a retificação dessa Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Maga-
redação. Ihães, na primeira Sessão Legislativa da 51\\ Legisla-

Também pedimos encarecidamente a todos os tura, que corrobora o meu pensamento: "A sobera-
Parlamentares envolvidos com a educação que nia nacional é a coisa mais bela do mundo", dizia
apóiem essa iniciativa e assinem esse documento. Machado de Assis, mas completava o grande mes-
Só no Rio Grande do Sul, mais de 20 mil jovens uni- tre: "É preciso que seja soberania e que seja nacio-
versitários estão se afastando das salas de aula em nal". Isso cabe agora. Queremos que a palavra so-
decorrência dessa redação. berania nacional exista de verdade. Daí por que en-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro- tendemos que o Governo necessita ir ao FMI, mas
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. nem por isso o FMI pode se intrometer nos proble-
e Srs. Deputados, notícias intranqüilizadoras voltam mas nacionais, sobretudo para criar dificuldades às
a freqüentar o noticiário dos principais jornais do camadas mais pobres do Brasil. Mestre Rui Barbosa
País, dando conta de que cortes orçamentários, no dizia que política é a mesma coisa que religião: o es-
valor de R$2,04 bilhões, decorrentes do ajuste fiscal, sencial não está na profissão do credo, mas na práti-
poderiam atingir duramente as iniciativas sociais do ca das obras. Aqui vamos professar o credo demo-
Governo. crático, razão do Parlamento, mas vamos fazer a

Não acreditamos que programas instituídos ao obra indispensável da reconstrução nacional de que
longo do primeiro mandato, como a consolidação e o País precisa. Vamos fazer e nos cabe. Este Con-



Esse curto artigo citado acima vem, nas entreli
nhas, Sr. Presidente, fazer um chamamento às insti
tuições brasileiras responsáveis pela profissionaliza
ção, como Sesi, Sesc, Senat, Sebrae, escolas, em
presas, igrejas, clubes de serviços, organizações
não-governamentais e mesmo a força do voluntaria
do, para, junto com as metas de Governo, poderem
avançar nesse caminho, que é o correto, o que trará
mudanças na renda, na economia do País. O con
ceito de riqueza de uma País não depende exclusi
vamente do que o Governo, como instituição, faz 
não, senhor -, mas pela soma daquilo que todos
fazemos. Concordo em gênero, número e grau com
os pontos de vista do ilustre e competente jornalista
Ari Cunha, quando diz que o caminho para o Brasil é
seguir a rota dos serviços e do turismo.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira passada, dia
5 de março, realizou-se em Nova Iguaçu uma segun
da reunião de trabalho entre Prefeitos, Presidentes
de Câmara de Vereadores, Secretários Estaduais,
repres~ntando o Governo do Rio de Janeiro, Depu
tados Estaduais e Federais da Baixada, bem como
lideranças empresariais e comunitárias da região.

O encontro, Sr. Presidente, serviu para que
discutíssemos uma pauta de prioridades para os Mu
nicípiosda Baixada, onde vivem cerca de 4 milhões
de pessoas, constituindo-se um conjunto mínimo de
reivindicações pelas quais todos os representantes
daquelas comunidades devem lutar unidos, junto
aos Governos Federal e Estadual.

A idéia, colocada na primeira reunião, realizada
em São João de Meriti, ganhou força no encontro de
Nova Iguaçu, porque se traduz no abandono das di
ferenças partidárias, ideológicas e de projetos pes
soais, em favor do consenso por um trabalho conjun
to, por isso, mais forte, eficiente, produtivo visando
ao desenvolvimento de toda a Baixada Fluminense.

Alinho, a seguir, algumas dessas prioridades já
escolhidas:

* A continuidade das obras do projeto Baixada
Viva (compromisso de campanha do Governador
Anthony Garotinho) .

* A retomada do programa de despoluição da
Baia de Guanabara.

* A definição do futuro da Cedae.
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gresso está aí e vai ajudar mais do que ajudou o artigo da Constituição. As mudanças também tem
País até agora. É o nosso dever e, acima de tudo, a que ser construídas a partir das mentalidades, das
vontade do povo que nos elegeu. Temos esperança atitudes, dos hábito's, da cultura e dos modos de vi-
em melhores caminhos para o Brasil. ver.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero referir ao artigo de autoria
do jornalista Ari Cunha, publicado no Caderno Opi
nião, do Correio Braziliense, edição do dia 2 de
março de 1999, sob o título "Programar o povo para
serviço":

No estado de pobreza em que se en
contra o Brasil, o caminho mais rápido para
o progresso não é conscientizar o empresa
riado a pagar impostos, porque isto deman
daria duas gerações. Já que estamos de
chapéu na mão, obedientes outra vez aos
ditames do FMI, temos que criar a consciên
cia de que nossa riqueza não sairá do solo,
pela agricultura, ou pela extração mineral, se
não tivermos gente preparada para tanto.

Neste caso, o nosso país, que é dos
mais belos do mundo, tem que se virar para
o turismo, em busca de valores que nos sir
vam para saldar as dívidas e os luxos dos
que se negam a pagar impostos.

Vê-se, por conseguinte, que serviço é
o melhor caminho para nosso povo: apren
der a falar língua estrangeira, saber receber
as pessoas, cozinhar sem as mazelas do re
gionalismo, adaptando nossa cultura de vida
ao gosto dos visitantes.

Temos que fazer escolas que ensinem
as mocinhas a atender na lanchonete, nos
restaurantes, nas biroscas; criar cursos de
garçons para servir bem. Enfim, olhar mais
para o trabalho artesanal e o serviço.

Sem essa cultura de serviço, o Brasil
vai continuar do mesmo jeito, mudando de
moeda e criando novos projetos, que no final
vão favorecer os mesmos que têm dinheiro
e não querem abrir mão do poder para divi
dir com o povo e honrar os compromissos

_com a pátria.
Está aí, Sr. Presidente, uma receita simples e

que poderá produzir, a curto prazo, mudanças ex
traordinárias na economia e na renda do País. Mui
tas vezes ficamos aguardando que tudo seja feito.
pelo Governo, como se ele fosse um ente sobrenatu
ral e dotado de poderes místicos para resolver tudo
e que é bom para todos. Não se faz mudanças por
decreto. Não se muda o País apenas mudando um
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* A execução de um programa de construção Tenho feito gestões, jufltamente com outros
de casas populares. representantes, para que aquela Casa aprove com

* A construção da RJ-109 (que ligará o Porto urgência tal pedido, já aprovado pela Comissão de
de Sepetiba ao Distrito de Xerém, em Duque de Ca- Assuntos Econômicos, após o pronunciamento tam-
xias, atravessando vá.rios M~nicípios da Baixada). bém favorável do Banco Central.

* A recuperação das principais estradas da Trata-se de uma operação de crédito no valor
nossa região. de 180 milhões de dólares, com destinação específi-

* A retomada das obras de construção do Hos- ca para financiar o Programa Baixada Viva, tendo
pital de Queimados. condições de pagamento consentâneas com as pos-

* A implantação·do programa Ar Limpo da Bai- sibilidades do Estado e as regras de endividamento
xada com recursos do Banco Mundial, Governo do em vigor, definidas pelo próprio Senado e a Secreta-
Estado e Prefeituras. ria do Tesouro Nacional.

* A instalação de um centro de referência cultural Vejo agora, com muita alegria e esperança,
da Baixada Fluminense. que o Senado Federal, atendendo aos justos apelos

* A execução de um audacioso e urgente pro- feitos pelos representantes da Baixada Fluminense
grama de saneamento básico que inclua a macro e no Congresso Nacional, e pela unanimidade das Ii-
microdrenagem da região, para combater doenças deranças políticas da região, coloca na pauta de vo-
endêmicas e evitar enchentes. tações da sessão de hoje o Projeto de Resolução n° 11199,

* O prolongamento da Via Light até a Estrada que autoriza a realização, pelo Rio de Janeiro, do
de Madureira. empréstimo a que fiz referência.

Analiso uma das principais prioridades defini- Os Municípios e as comunidades da Baixada
das nesses encontros, que é a continuidade das Fluminense dependem muito da retomada do projeto
obras da Baixada Viva. e de outras decisões do Governo do Estado e do

Trata-se de iniciativa do maior significado, ado- apoio federal, para prosseguir em sua determinação
tada nos últimos anos, no Estado do Rio de Janeiro, de superar as adversidades e aumentar o nível de
através do qual o Poder Público estabeleceu, efeti- sua infra-estrutura, a fim de proporcionar maior bem-
vamente, um conjunto de ações e obras nas áreas estar à população.
de infra-estrutura. Era o que tinha a dizer.

Cada vez mais consolido minha convicção de O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Pronun-
que a qualidade de vida das comunidades depende cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
de uma forte e permanente contribuição da área pú- Srs. Deputados, no dias 8 de março, milhões de pes-
blica para setores básicos, estratégicos, como saú- soas comemoram, no mundo inteiro, o Dia Interna-
de, educação, saneamento, água potável. A constru- cional da Mulher. É a justa homenagem que se pres-
ção das condições para o desenvolvimento econômi- ta a quem, com o suor do seu rosto e com o brilho
co e social está associada fundamentalmente a in- da sua inteligência, trabalha, silenciosa mas obstina-
vestimentos nessas áreas, Sr. Presidente, porque damente, na construção de um mundo melhor, mais
implicam diretamente a melhoria dos níveis de vida civilizado, mais digno e mais equânime. Não tem
das pessoas. sido pequena a luta das mulheres contra a discrimi-

Nos vários Municípios da Baixada Fluminense, nação, o preconceito e a opressão que ainda as
especialmente em Nova Iguaçu e São João de Meri- marginaliza nos quatro cantos do planeta: se hoje a
ti, resultados começaram a surgir em meados de pre'sença feminina se faz respeitar em todos os seto-
1998, abrindo-se novas perspectivas de solução res da atividade humana, a vitória se deve a elas,
para graves problemas estruturais da região. somente a elas, à coragem e à bravura com que se

Verifica-se, agora, uma grande preocupação batem pelo reconhecimento e pelos direitos que há
com a paralisação das obras do Projeto Baixada Flu- séculos lhes vêm sendo negados. Esforço em que,
minense·, desde o período de transição na mudança temos de admitir, muitas vezes deparam não só com
do Governo Estadual. Estamos, por exemplo, na de- a indiferença e o desinteresse dos homens, mas
pendência de aprovação, pelo Senado Federal, de com a hostilidade masculina, a atitude nem sempre
autorização ao Estado do Rio de Janeiro para con- honesta dos que teimam em marginalizá~las à força
trair empréstimo externo, junto ao Banco Interameri- de uma superioridade que a ciência já desmistificou
cano de Desenvolvimento - BID. de vez.
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No Brasil, então"o papel relevante que desem- ração e do nosso respeito. Menção, especial deve-
penham as 'múlheres ~ verdadeiramente admirável, mos às colegas'que, nas Câmaras Municipais, nas
pelo sacrifício e pelo empenho que lhes custou al- Assembléias Legislativas, na Câmara dos, Deputa-
cançá-Io. Se nos dermos conta de que, há pouco dos e no Senado Federal, enobrecem a políticá bra-
mais de sessenta anos, não tinham as brasileiras se- sileira, pela retidão e pela competência com que re-
quer o direito de votar; que a elas praticamente se ,tribuem a confiança que nelas deposita o povo brasi-
proibia o acesso à educação e à cultura; que desde leiro.
pequenas se lhes impunha a idéia de que haviam Ao lembrá-Ias, homenageamos todas as mu-
nascido apenas para o matrimônio e para procria- Iheres no dia que lhes é consagrado. A elas, o nosso
ção, compreenderemos quão importante e grandiosa aplauso e o nosso reconhecimento, pelo trabalho e
é a conquista social da mulher ao longo deste século pela determinação com que lutam por um Brasil me-
que chega ao fim. Da condição subalterna a que por Ihor, mais justo, mais feliz e mais belo.
tanto tempo se conformaram, são hoje as brasileiras O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
a maioria entre os estudantes das nossas universi- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dades; das profissões outrora consideradas exclusi- Deputados, dentre os mais importantes aconteci-
vamente masculinas, nenhuma, rIgorosamente mentos políticos ocorridos nas primeiras semanas
nenhuma se encontra em que não se mostrem as desta Legislatura, gostaria de destacar a reunião en-
mulheres tão ou mais competentes do que os ho- tre o Presidente da República e 26 Governadores,
mens. realizada no dia 26 de fevereiro. Este encontro, que

A par de todo esse avanço, numerosos, tam- foi marcado para promover a distensão entre a
bém, são os objetivos que restam por conquistar. União e os Estados da Federação, devido ao des-
Significativamente, constituem as brasileiras a maio- gaste sofrido em suas relações pelos atrasos no pa-
ria dos que sofrem com o desemprego, com o aban- gamento das dívidas de alguns Estados com o Go-
dono a que se relegou a saúde pública, a insuficiên- vemo Federal, deu início a uma nova f&se de enten-
cia de vagas nas escolas, com o descaso para com dimento político entre o Primeiro Mandatário da Na-
o planejamento familiar, com a violência que cam- ção e os Governadores.
peia nas metrópoles, com a"miséria em que sobrevi- As declarações positivas dos que participaram
vem as comunidades rurais. Prova dessa condição da reunião, Sr. Presidente, de que foi desarmado um
desigual é o salário menor que tantos empregadores conflito entre a União e os El?tados e que as diver-
insistem em pagar à mulher; são os milhares de gências deram lugar ao sentimento de integração,
diagnósticos de câncer de seio e de útero que se demonstram claramente a correta opção do Presi-
multiplicam de ano para ano; são os milhões de me- dente da República em buscar a solução dos graves
ninas analfabetas condenadas à ignorância; é o em- problemas financeiros que afligem os Estados atra-
prego que se faz cada vez mais remoto para a mãe vés do consenso entre os principais representantes
que não tem com quem deixar os filhos; são casos dos Poderes Executivos Estadual e Federal.
de estupro e de violência sexual que acontecem Um país com as dimensões e a complexidade
todos os dias. do Brasil, para resolver seus inúmeros problemas,

Desafios de vulto, sim, mas que não amedron- precisa de um singular gerenciamento administrativo
tam nem desencorajam a mulher brasileira. Pelo e um afinado entendimento político entre suas Iide-
contrário, animam-nas à luta, pois que se sabem le- ranças, independentemente de paixões ideológicas
gatárias do exemplo e da obra daquelas que as an- e partidárias, o que parece ter sido atingido na reu-
tecederam. Têm, assim, a consciência de que de- nião do Presidente Fernando Henrique Cardoso com
vem honrar a memória das extraordinárias mulheres os Governadores.
que abrilhantam e dignificam o nosso patrimônio his- O encontro, Sr. Presidente, deverá contribuir
tórico e cultural. Nomes com a grandeza de Cecília muito para o ajuste das contas do setor público, que
Meireles, Clarice Lispector e Dinah Silveira de Quei- abrange União, Estados e Municípios.
roz, na Literatura; Cacilda Becker e Dulcina de Mo- As discussões foram muito além da questão
rais, no Teatro; Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, das dívidas estaduais, já renegociadas com a União
nas Artes Plásticas; Chiquinha Gonzaga, Madalena em condições muito favoráveis, a juros de 6% e
Tagliaferro e Guiomar Novais, na Música; Nise da 7,5% ao ano. A base das discussões centralizou-se
Silveira, na ciência; Anésia Machado, na aviação, e na colaboração dos dois níveis de Governo em ter-
tantas outras que se fizeram dignas da nossa admi- mo de sugestões que possam ser postas em prática
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para alívio das finanças estaduais, de acordo com a Vale do Itajaí - FEPEVI - em Universidade do Vale
política nacional de austeridade nos gastos. do Itajaí - UNIVALI.

Uma das boas idéias apresentadas está no Dois dias antes, com a participação do então
apoio do Governo Federal a iniciativas dos Estados Prefeito e hoje Deputado João Macagnan e com o
para constituir fundos de pensão, que ficarão res- Senador Jorge Bornhausen, comemoramos a apro-
ponsáveis pelo pagamento da aposentadoria de vação pelo Conselho Federal de Educação do Pare-
seus funcionários, o que dará ao Estado capacidade cer ntl 175/89, que recomendara o reconhecimento
para gerenciar melhor a sua folha de inativos, que da Univali. Foi com minha caneta que o Exmo. Sr.
em alguns casos compromete de 30% a 40% de sua Ministro assinou a Portaria Ministerial ntl 051, que re-
arrecadação. conhecia definitivamente a Univali. Detalhe singelo,

Várias outras importantes questões foram tra- 'mas que até nos enche de satisfação.
tadas, Sr. Presidente, mas o que está muito bem es- A instalação oficial da Universidade é festejada
clarecido é que as unidades federativas não podem no dia 21 de março. No entanto, exatamente um
esperar contar com a ajuda da União, diretamente mês antes, no dia 22 de fevereiro de 1989, destaca-
ou através de órgãos de financiamento, se não pro- va da tribuna da Câmara a missão da Univali no con-
cederem a cortes de gastos para que se enquadrem texto educacional de Santa Catarina e do Brasil.
no limite legal de gastos de pessoal, que é de 60% Desta data em diante até os nossos dias, a
de suas receitas líquidas.' Univali não parou de crescer. Esse acelerado pro-

O alto índice de endividamento dos Estados e cesso de crescimento tem como saldo, hoje, um
o comprometimento de suas arrecadações com a fo- complexo formado pelo campus-sede, localizado
lha de pagamento do pessoal, que em muitos casos em Itajaí e onze unidades descentralizadas que
excede a 80%, tornaram clara a necessidade de atendem a importantes regiões econômicas e turísti-
uma reestruturação administrativa, com cortes de cas de Santa Catarina.
pessoal e adoção de medidas de austeridade, para Instituído em 1964, o ensino superior em Itajaí
desta forma poder manter seus programas e investi- foi resultado de ampla mobilização popular Iideradà
mentos. por estudantes secundaristas e profissionais da edu-

As atuais circunstâncias, qu.é praticamente le- cação. Esse movimento foi deflagrado na década de
varam os Estados a processos de quase insolvên- 50, mas somente em 1962, fortalecido pelo apoio da
cia, conduzirão a um novo pacto federativo, através comunidade, conseguiu atingir seu objetivo. Naquele
de um consenso geral de que os Governos não po- ano foi dado início ào processo de implantação de
derão gastar mais do que permitem suas receitas, o uma escola de ensino superior na cidade, oficializa-
que determinará uma melhor repartição das receitas da dois anos depois, em 22 de setembro.
entre a União, os Estados e os Municípios. No ano de 1965, a instituição oferecia cinco

Era o que tinha a dizer. cursos: Direito, Pedagogia, História, Geografia e Le-
O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pro- tras. No começo de 1989, o núm~ro de opções au-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. mentou para onze, com a implantação dos cursos de
e Srs. Deputados, compareço a esta tribuna para Estudos Sociais, Administração, Ciências Contábeis,
deixar registrado nos Anais da Casa um aconteci- Ciências Econômicas, Enfermagem e Psicologia. No
mento que enche de justo orgulho todo o povo cata- mesmo ano, com status de Universidade, a Univali
rinense: a Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, lançou os cursos de Odontologia, Ciência da Com-
com sede na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, . putação, implantando Turismo e Hotelaria no Cam-
está comemorando dez anos de reconhecimento pus 11 situado em Balneário Camboriú, e o curso de
pelo Ministério da Educação. Pedagogia, no Campus 111, localizado na cidade de

No memorável dia 16 de fevereiro de 1989, no Tijucas. Estas duas unidades descentralizadas foram
gabinete do então Ministro da Educação, Carlos oficialmente instituídas em 1990.
Sant'Anna, presenciamos na companhia do Prof. São mais de três décadas de desafios e con-
Edison Vilella - hoje Reitor da Universidade -, da quistas que resultaram em um conjunto de doze uni-
Profa. Rosa de Lourd~s Vieira da Silva, além de Re- dades, instaladas nas cidades de Itajaí, Balneário
nato André Wohlk~ e Sydney dos Santos, membros Camboriú, Tijucas, Biguaçu, São José, Penha, Piçar-
da comissão pró- reconhecimento, a transformação ras, Ilhota, Itapema, Navegantes, Bombinhas e São
da Fundação de Ensino do Pólo Educacional do João Batista.
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Mais de 20 mil alunos são atendidos desde a Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências So-
pré-escola até o doutorado.'A Univali oferece 39 di- ciais Aplicadas, Ciênoias Jurídic~$., Políticas. e So-
ferentes cursos de graduação, voltados a importan- ciais; Ciências Humanas e da Comunicação.
tes e dinâmicos mercados de trabalho. Quanto mais se aproxima o século xXI, mais

Atualmente a Universidade do Vale do Itajaí fortalece o processo de universalização de econo-
oferece 22 especializações, oito mestrados e dois mias, tecnologias e culturas. A Univali toma iniciati-
doutorados. Dois Colégios de Aplicação, instalados vas compatíveis com essa tendência, mantendo
em Itajaí e Tijucas, desenvolvem educação infantil, uma Coordenadoria de Assuntos Internacionais e
ensino fundamental e médio. O corpo docente é um sistema de cooperação que pressiona favoravel-
composto por 1 mil e 23 professores qualificados e mente o desenvolvimento da instituição.
continuamente estimulados à especialização. Vasta Desde 1992, a Univali vem buscando interagir
experiência profissional caracteriza os professores: com universidades estrangeiras, através de inter-
37% deles têm dez avinte anos na atividade do ma- câmbio de alunos, de professores e de pesquisado-
gistério; 34% de cinco a dez anos; 17%, mais de vin- res. Estas ações promovem a internacionalização da
te anos e os demais possuem experiência de até Univali. Os principais acordos internacionais envol-
cinco anos. vem escolas da Europa, da América do Sul e Améri-

Pela qualidade e quantidade de alternativas ca do Norte.
que oferece e também por estar situada numa das O SR. NEUTO'N LIMA (PDT - SP. Pronuncia o
mais belas regiões balneárias do Brasil, a Univali seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
atrai estudantes de vários Estados brasileiros e tam- Deputados, no dia 8 de março comemora-se o Dia
bém do exterior. É uma demanda que aumenta a Internacional da Mulher e nesta oportunidade, ao
cada semestre, exigindo, em contrapartida, novos in- cumprimentar as nobres Deputadas, as funcionárias
vestimentos na modernização e na ampliação da da Casa e as senhoras presentes, gostaria de pres-
Universidade. tar uma singela homenagem à filha, à esposa, à

O sucesso da Univali pode ser medido pela mãe, à avó e a todas as mulheres do Brasil e do
procura de vagas nos cursos. A instituição realiza mundo, pois, como filhos, o mínimo que podemos fa-
dois concursos anuais e a cada edição registra in- zer é enaltecer as mulheres e agradecer a elas pela
cremento no número de candidatos, graças ao au- nossa existência. Um dia só é pouco para homena-
mento na oferta- de vagas e à implantação de novos geá-Ias e, por isso, devíamos dedicar-lhes todos os
cursos . dias do ano, através dos séculos.

A Univali interfere no universo político, econô- Este dia representa uma história de lutas. Lu-
mico e social do Estado de Santa Catarina, não ape- tas essas que ainda perduram, pois nenhum movi-
nas como formadora de profissionais, mas também mento social deste século teve ou tem maior vitalida-
como instituição habilitada para servir à comunidade. de, diversidade, resistência e energia do que os mo-
Num exercício diário de cidadania, professores e .vimentos que aglutinam mulheres de diferentes ida-
alunos promovem uma série de atividades voltadas des, raças e etnias, classes sociais, convicções reli-
ao atendimento da população. Os programas de ex- giosas e ideologias políticas, na luta pela igualdade.
tensão representam o cumprimento das metas so- A valorização dos direitos e da dignidade da
ciais da Universidade. mulher brasileira no contexto nacional ainda deixa a

Consciente de suas responsabilidades frente a desejar. Quando observamos as desigualdades im-
um mercado de trabalho em constante mudança, a postas pela discriminação irresponsável, como o de-
Univali forma profissionais sintonizados com as sequilíbrio de valores na folha de pagamento, quan-
questões sociais e capazes de interagir na comuni- - do o salário médio de admissão das mulheres com
dade, em busca de soluções criativas que conduzam nível superior é equivalente a 66% ao de um homem
à melhoria da qualidade de vida. com a mesma escolaridade, ou no próprio Código

O alto nível de competição no mercado de tra- Penal, que ainda contém expressões ultrapassadas
balho acelera a busca por uma formação profissional que dificultam a concepção de mulher como um ser
de qualidade. E, por isso, a Universidade desenvolve humano e cidadã, chegamos à conclusão de que há
cursos dirigidos a novos e dinâmicos campos de muito por fazer.
atuação. Por outro lado, Sr. Presidente, olhando o Parla-

Os cursos de graduação estão distribuídos nas mento, vemos a representação das mulheres, que,
áreas de Ciências Tecnológicas, da terra e do mar, apesar de pequena em quantidade, possúi excepcio-
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nal qualidade e nos leva a concluir que essa luta consolidado no Governo Tasso Jereissati, numa pro-
apesar de árdua é válida. va inequívoca do compromisso estadual para a me-

A Senadora Benedita da Silva, eleita Vice-Go- Ihoria da educação cearense.
vernadora do Rio de Janeiro, (na coligação PT/PDT), Desejo também registrar a particip~ção no es-
Governadora em exercício nesta semana, "sendo a forço para chegar à vitória que tanto nos alegra do
primeira mulher a governar o Rio de Janeiro", é um Deputado Júlio Gonçalves Rêgo. Desde o início das
modelo a ser seguido por todos os que acreditam atividades do Cecitec tem-se verificado considerá-
que vale a pena lutar pelas igualdades sociais, dan- veis mudanças no âmbito educacional e cultural no
do as mesmas condições e oportunidades a todos, Sertão dos Inhamuns. A qualidade do ensino médio
sem distinção de sexo ou condição social. vem aumentando vertiginosamente com a contrata-

Outra Parlamentar digna de destaque é a ção de profissionais que estão sendo formados -
Deputada Luiza Erundina, que já foi Prefeita do no setor extensionista já foram ofertados 53 cursos,
Município de São Paulo e Ministra de Estado. Nasci- atendendo a 1 mil, 355 pessoas, e no setor de pes-
da em Garanhuns, Pernambuco, mudou-se para quisa estão sendo desenvolvidos trabalhos com o
São Paulo, onde lutou pela defesa dos trabalhadores apoio da Fundação Cearense de pesquisa
e da população carente. FUNCAP .

Recém-empossada como Deputada Federal, já Vale ressaltár que nas dependências do Ceci-
assumiu a Liderança do Bloco PSDI PCdoB. tec foi instalado o Centro Vocacional Tecnológico,

A Deputada Marta Suplicy merece nosso apre- que funciona com seis modernos laboratórios: Biolo-
ço pela vertiginosa ascensão política, que a colocou gia, Física, Química, Informática, Fitoterapia e Ele-
em terceiro lugar na disputa do Governo do Estado tromecânica.
de São Paulo. Além disso, cursos de pós-graduação e de Li-

Presto homenagem também a todas as mulhe- cenciaturas Breves estão sendo coordenadas no
res da ULAM - União Latino - Americana de Mu- Município de Tauá e em toda a região dos Inhamuns
Iheres, aqui muito bem representada pela Deputada pela Universidade Estadual do Ceará.
Veda Crusius e em São Paulo pela D. Luci Montoro. O processo de interiorização da Universidade

A Ulam, como órgão do Parlatino, vem desem- no Estado do Ceará é algo plausível, levando em
penhando um excelente trabalho na área educacio- consideração as oportunidades que são conferidas
nal e cultural, organizando e patrocinando eventos aos jovens de galgar um título de nível superior em
como mostra de filmes dirigidos por mulheres, que suas próprias hostes. No caso específico de minha
contou com a participação de todos os países da região natal, o Sertão dos Inhamuns, a Universida-
América Latina, apresentada em Brasília e no Museu de, além de possibilitar aos seus jovens exercer a ci-
da Imagem e do Som, em São Paulo. dadania em sua plenitude, é extremamente necessá-

Por fim, ao homenagearmos as mulheres no ria para o funcionamento da educação básica, visto
dia de hoje, afirmamos nosso objetivo de construir que essa microrregião é muito carente de profissio-
uma nação em que todos sejam cidadãos de uma nais qualificados. O Cecitec apenas formou a sua
mesma categoria, merecendo tratamento singular e primeira turma; no entanto, 82% dos cinqüenta for-
equânime. Teremos, enfim, a riqueza da pluralidade mandos já estão atuando no magistério.
e assim será o nosso Brasil: de diferentes, mas nun- Parabéns aos meus cinqüenta conterrâneos
ca de desiguais. que tiveram a felicidade de receber um diploma de

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE. nível superior.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Parabéns aos professores e funcionários do
Sras. e Srs. Deputados, a região dos Inhamuns, si- Cecitec, os quais saúdo em nome de seu Diretor e
tuada no Estado do Ceará, vivenciou no último dia Prof. João Álcimo Viana Lima.
26 um momento de glória e de muita emoção. É que Parabéns, Sertão dos Inhamuns.
o Centro de Educação, Ciências e Tecnologia da re- Parabéns, Ceará, agora por este trabalho, para
gião dos Inhamuns - CECITEC -, unidade vincu- continuarmos avançando.
lada à Universidade Estadual do Ceará - UECE -, Muito obrigado.
conferiu diplomas de licenciatura em Ciências e Pe- O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Pro-
dagogia a cinqüenta formandos. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.

Funcionando a partir de 19 de junho de 1995, o e Srs. Deputados, acompanhado pôr alguns Prefei-
Cecitec foi implantado no Governo Ciro Gomes e tos do interior de São Paulo, estive na semana pas-
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sada no Ministério da Agricultura, em audiência na A solução passa pela capacitação e contrata·
Secretaria de Defesa Agropecuária, para tratar da ção de recursos humanos, com palestras, reuniões
questão do cancro-cítrico, doença que está tirando o técnicas e material'didático. Uma ampla campanha
sono dos produtores de laranja daquela região. de esclarecimento dos produtores é muito importan-

O Brasil é p maior produtor de laranja do mun- te. O controle das mudas também é fundamental,
do e o principal exportador de suco. São gerados daí a necessidade de maior fiscalização. É o que es-
400 mil empregos. No entanto, o cancro-cítrico, tamos procurando fazer, com a colaboração de téc-
doença causada por uma bactéria que se propaga nicos e Prefeitos.
pelo vento, pela chuva, mudas contaminadas e veí- Os produtores de laranja da minha região têm
culos, está ameaçando a liderança brasileira. conseguido, nos últimos anos, bons resultados, em·

Segundo dados do FUNDECITRUS - Fundo pregando milhares de. pessoas e fazendo girar a
Paulista de Defesa da Citricultura -, em 1992 eram economia. Porém, o aparecimento do cancro-cítrico
apenas quatro os Municípios envolvidos. Em 1998, é um alerta que exige cuidado.
passou de sessenta. A quantidade de focos da bac- Somente com o engajamento consciente e efe·
téria saltou de 190, em 1997, para 457, no ano pas- tivo dos produtores - adotando-se iniciativas ime-
sado. Como não existe controle químico, a única for- diatas de prevenção e combate à doença - é que
ma de eliminar a bactéria é arrancar e queimar a vamos garantir a manutenção da produção da laran·
planta contaminada. De 1992 a 1998, as plantas er- ja como instrumento do desenvolvimento regional.
radicadas passaram de 8 mil, 667 para 731 mil,139! O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Pro-

A questão é ainda mais séria do que o famoso nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
"amarelinho", pois no caso do cancro-cítrico, além e Srs. Deputados, cheguei a pensar em elaborar
da erradicação da planta, na área antes ocupada só proposta de emenda à Constituição visando alterar a
poderá ser plantado outro pé de laranja após dois data de posse dos titulares de cargos eletivos, nos
anos. Se com todas as exportações de suco é fatu- planos federal, estadual e municipal. Pela idéia, to·
rado algo em torno de 1,5 bilhão de dólares, o prejuí- dos esses titulares seriam empossados no dia 15 de
zo provocado por essa doença já está estimado em dezembro do ano em que fossem eleitos. E, desse
cerca de US$300 milhões. modo, seriam alcançados, pela alteração, os futuros

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores a serem con-
A Associação Brasileira dos Produtores de Ci- sagrados em 2000; os futuros Presidente e Vice-

tros - ASSOCITROS - e a Associação Brasileira Presidente da República, além dos Governadores e
dos Exportadores de Cítricos - ABECITRUS - tam- Vice-Governadores de Estado a serem eleitos em
bém estão cobrando a atenção das autoridades res- 2006, e os Deputados - Estaduais e Federais - e
ponsáveis pela defesa da fruticultura. os Senadores aprovados pelas urnas de 2002.

Nessa audiência no Ministério da Agricultura, Pensei, Sr. Presidente, em ver os novos gover·
apresentamos a proposta de um Plano Emergencial nantes sancionando os orçamentos desde o primeiro
de Combate ao Cancro-Cítrico. O documento, con- ano dos seus mandatos, limitando, sempre mais, a
feccionado por engenheiros agrônomos da região e atuação dos governantes que saem sobre o orça·
subscrito por vários Prefeitos, salienta que "a ocor- mento a ser executado e cumprido pelos seus suo
rência de focos de cancro-cítrico põe em risco a con- cessores. Afinal, é demasiado longo o tempo que se·
tinuidade do processo de desenvolvimento regional. para o primeiro domingo de outubro - data marca-
Mais de 90% das propriedades produtoras têm área da constitucionalmente para as eleições brasileiras,
abaixo de 50 hectares, sendo comum a existência em todos os níveis - da posse dos Parlamentares
de propriedades distintas com pomares contíguos. eleitos, criando situação de Parlamento envelhecido
Por ser uma região essencialmente agrícola, a citri- pelo resultado das urnas e, portanto, com legitimida·
cultura-é hoje a maior fonte geradora de empregos". de visivelmente reduzida.

Como se vê, Sr. Presidente, trata-se de um Não recuo da intenção, Sras e Srs. Deputados,
problemà dramático, sobretudo numa região como a porque ela é moralizadora e progressista. Temo, isto
nossa, onde produção agrícola e comércio estabele- . sim, que não seja tão fácil viabilizá-Ia, à luz de prin·
cem uma sinergia altamente positiva. Diante dos imo cípios e disposições constitucionais, de certa forma
pactos de natureza econômica e social, os custos fi· difíceis de serem transpostos.
nanceiros dessa operação de emergência não são A primeira ponderação, portanto, diz respeito à
tãoaltos.' preservação da duração dos atuais mandatos dos tio:
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tulares de cargos eletivos eleitos em 1996 e em cipando-se a sessão legislativa para 15 de dezem-
1998. A proposta, pois, se aprovada, acarretaria ne- bro, seria necessário mexer no recesso e poderia
cessariamente a redução desses mandatos, vez que muito bem valer a pena tentarmos a inovação, em
a posse dos futuros eleitos ( 2000 e 2002) se daria nome do cuidado, que precisa mesmo chegar à hi-
em 15 de dezembro do ano do pleito e não mais no pérbole, com a coisa pública.
dia 1° de janeiro do "ano subseqüente, como dispõe Temos pela frente questões sumamente difí-
a Constituição Federal, de forma expressa ou implí- ceis e que merecem profunda reflexão. até porque
cita, para todos os cargos eletivos, nos seus arts. 27, Sr. Presidente, qualquer modificação nas datas da
§ 1°; 28; 29, I e 111; 44, parágrafo único; 46, § 1°, e sessão legislativa terá reflexos regimentais, inclusive
82. no que respeita à duração dos mandatos das Mesas

A redução do mandato, por meio de uma PEC, das Casas do Congresso Nacional.
dizem preparados e conceituados assessores desta Mantenho, portanto, a idéia central, no mesmo
Casa, constituiria não apenas violação ao direito do passo em que reconheço e divulgo os qbices, pedin-
titular como, também, violência à soberania do povo do aos meus ilustres pares que se detenham sobre o
que o elegeu. tema, com olhos no aperfeiçoamento 90S sistemas

Uma segunda ponderação se refere à duração de vigilância sobre a coisa pública.
das sessões do Congresso Nacional, que hoje se Continuarei refletindo e procurando chegar a
reúne de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de uma forma, plena de constitucionalidade, que possa
agosto a 15 de dezembro e, com sessões preparató- oferecer ao Brasil a resposta que seu honrado povo
rias, a partir de 1° de fevereiro, no primeiro ano da esta a exigir: austeridade fiscal, austeridade adminis-
Legislatura, nos termos do art. 57, § 4°. trativa, respeito à coisa pública, legitimidade do Po-

A indagação que se faz é saber se, fixada a der Legislativo.
posse do Poder Legislativo em 15 de dezembro do Era o que tinha a dizer.
ano da eleição, seria possível, efetivamente, manter O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
as datas fixadas na Constituição para as sessões le- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
gislativas, sem que isso acarretasse grandes trans- Deputados, em todo o mundo comemora-se o Dia
tornos. Internacional da Mulher. A nossa saudação vai espe-

Como ficaria, por exemplo, a votação do Proje- cialmente pela tomada de consciência da mulher so-
to de Lei de Diretrizes Orçam.3ntárias, no ano da bre seu valor humano, seu caráter e sua inteligência.
posse, se o § 2° do art. 57 da Constituição enfatiza Muitos fatores contribuíram para nova lucidez
que a sessão legislativa não poderá ser interrompida da mulher em relação a ela mesma. É o caso da
sem a sua aprovação? Admitindo a pretendida alte- abertura do mercado de trabalho; carreiras profissio-
ração na data da posse, seria conveniente que os nais de verdade e a igualdade que cada dia cresce
novos Parlamentares, aqueles recém-chegados ao em relação aos homens nos diversos segmentos de
Congresso Nacional, decidissem sobre questão de atividades.
magna importância para o País, como é a Lei de Di- Respeitamos e admiramos a mulher por tudo o
retrizes Orçamentárias, sem ter participado dotodo que ela representa - a história registra conquistas de
o longo processo de discussão que precede sua verdadeiras guerreiras.
aprovação em plenário? Ou, ao contrário, deveria a É o caso do voto. Além de conquistar o direito
matéria ser aprovada pelos Parlamentares em fim de ao voto, hoje assistimos à sua brilhante participação
mandato, que, por outro lado, supostamente, have- na vida política e social. A nossa esperança é de
riam de ter pleno domínio da intrincada questão em que ela também aumente cada vez mais a sua pre-
tela? sença como líder no sacerdócio das igrejas cristãs.

A possibilidade de acomodar a situação, Sr. Segundo registros, movimentos feministas aju-
Presidente, residiria, talvez, na modificação das da- daram muito nas conquistas dos espaços para as
tas previstas para as reuniões do Congresso Nacio- mulheres, mas não podemos deixar de lembrar que
nal. E quais seriam essas novas datas, levando-se os meios de comunicação também ajudaram nesse
em conta a tradição constitucional de fazer o reces- avanço. Afinal, a população menos politizada só pro-
so parlamentar coincidir com as festas de fim de ano grediu pelas informações e lideranças femininas que
e se estender pelo mês de janeiro, no primeiro perío- se destacaram no rádio, jornais e televisão.
do, e se dar no mês de julho, no segundo, como, de Poetisas, artistas, escritoras colaboram para
resto, acontece, por igual, no Poder Judiciário? Ante- esse despertar.
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A mulher, na n"ossa opinião, deve ter as mes- ao promover o cor:'ltrole das finanças públicas do Es-
mas oportunidades de escolha que o homem tem, os tado do Piauí.
mesmos direitos que ponham em relevo as suas Tenho absoluta certeza de que, se as riled!das
aptidões. • pretendidas pelo Governo, de parcelar salários e

Concluímos enviando a nossa mensagem de vencimentos atrasados num longo período de qua-
otimismo a todas as mulheres, dando o nosso teste- renta meses, forem implantadas, em nada contribui-
munho de que na sociedade moderna a parcela que rão para o controle das finanças estaduais, por não
cabe à mulher é tão importante quanto a do homem. surtirem nenhum efeito de cunho financeiro para o

Aqui destacamos D. Ruth Cardoso, esposa do Estado.
nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo Do alto desta tribuna quero chamar a atenção
seu empenho ímpar nas causas sociais, como tam- deste Parlamento, ao mencionar a inconstitucionali-
bém a jovem Profa. Roberta, Secretária de Educa- dade das medidas adotadas para contenção das
ção da cidade de Duque de Caxias, pela transforma- despesas pública, que têm como objetivo o sacrifício
ção no ensino, valorizando os salários dos professores da classe assalariada, propiciado pela irresponsabili-
como os mais altos do Brasil, e as serventuárias dade administrativa instaurada nos sucessivos go-
desta Casa, que, com sua dedicação e beleza, tor- vemos do Sr. Mão Santa.
nam-se referência à mulher brasileira e à mulher As alegações do atual Governo são de que o
caxiense. déficit financeiro é oriundo dos Governos anteriores,

Muito obrigado. com clara referência aos membros do PFL que ad-
O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL - PI. Pronuncia ministraram o Estado. Ora, nobres colegas Deputa-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. dos, a sociedade piauiense está decepcionada e in- -
Deputados, a conjuntura socioeconômica vivida pela satisfeita com a administração do Sr. Mão Santa.
população brasileira leva-nos a repensar todas as O desmando e o descontrole administrativo
estratégias que visam à preservação e manutenção sempre foram características próprias do estilo de
do bem-estar social. Queremos crer que essas políti- administrar do atual Governador do Estado.
cas não foram suficientemente executadas em sua Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, .não
plenitude para atingir seus objetivos. Prova disso é o podemos analisar as dificuldades enfrentadas pelo
desespero e a descrença da população nas institui- funcionalismo estadual, sem aumento de salários e
ções públicas. Todos os Governos fracos, frágeis e sem perspectiva de dias melhores, causadas pela
maleáveis, têm na sua essência a falta de planeja- -falta de políticas salariais que pudessem recompor o .
mento e o controle da coisa pública. Contudo, a au- seu poder de compra. .
sência desses princípios administrativos e o seu fra- O desequilíbrio nas desp~sas públicas esta·
co desempenho na administração estadual trarão duais obriga o atual Governo a não pagar os venci-
como conseqüências o desmantelamento da admi- mentos e vantagens pecuniárias devidos, constituin-
nistração em toda estrutura funcional. do-se num ato absurdo e vergonhoso, que conduz

A fragilidade dessas organizações tem, sobre- ao desespero milhares de servidores públicos e seus
tudo, a característica de inviabilizar os sistemas de familiares que deles dependem para sua sobrevivência.
controle, planejamento e gestão, quando se busca a Não poderia, desta tribuna, deixar de alertar
melhoria da qualidade dos serviços públicos presta- para a difícil situação instalada em meu Estado. A
dos à sociedade, ao levar-se em consideração a tomada de decisão no processo administrativo torna-
conturbada relação custo/benefício, cujos reflexos se uma difícil tarefa para o Governador atual gerir
incidem diretamente sobre a sociedade menos pro- eficazmente as finanças do Estado, produzindo ele-
tegida. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao vado custo social para o povo piauiense.
invocar esses princípios administrativos, refiro-me à Por dever público, solidarizo-me com o funcio-
caótica administração implantada no Estado do nalismo, ao condenar as medidas implantadas, que
Piauí, sob o comando"do atual Governador do Estado. visam à redução dos salários e ao aumento do de-

São preocupantes o descontrole e os erros co- semprego.
metidos pela administração atual, cuja situação é Era o que tinha a dizer.
discutida pela" sociedade local, sobre o destino do O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
povo piauiense. Sabemos da inviabilidade econômi- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ca do Estado diante da crise brasileira. É condenável Deputados, o Governo Federal sempre deixou o Es-
a justificativa utilizada pelo Governo recém-instalado tado do Pará no final da fila de distribuição de recur-
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sos. A diferença em relação aos outros Estados é sig- jas conseqüências sabemos quais são e vemos. vez
nificante ou - por que não dizer? - vergonhosa. por outra. publicadas nas páginas policiais: aumento

Em 238 empreendimentos, a União, via Secre- do desemprego, fome e. conseqüenternente,.violência.
taria de Política Urbana - SEPURB - do Ministério Era o que tinha a dizer.
do Planejamento. investiu R$230 milhões no Pará O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia
nos últimos quatro anos. Parece muito, mas a média o seguinte discurso.) _0 Sr. Presidente. Sras. eSrs.
de R$57.7/ano é muito pequena com relação ao que Deputados. em pronunciamentos anteriores. tenho
o Governo Federal gastou no mesmo setor em todos defendido a necessidade de revisão. da legislação
os Estados: R$14,3 bilhões. trabalhista como uma alternativa a mais para a supe·

Entre os Estados nortistas, o Pará foi o melhor ração das dificuldades do País. particularmente no
aquinhoado com dinheiro - R$230 milhões - e em momento em que sua economia sofre os reflexos
último lugar neste triste ranking vem Roraima. com negativos da crise internacional que ameaça as con·
apenas R$35 milhões de investimentos. quistas da sociedade contemporânea, com o enca-

O total de recursos recebidos pelos cinco Esta- Ihimento dos mercados e a redução da oferta de no-
dos da Região Norte soma R$475 milhões. menos vos postos de trabalho em todo o mundo.
da metade do que recebeu o Rio de Janeiro, que foi O arcaísmo da legislação trabalhista e a insis-
R$1 bilhão de reais. tência na manutenção do chamado ·Custo Brasil".

Segundo ainda o relatório da Secretaria, no que limita o desempenho e a competitividade das
mesmo período o valor da contrapartida do Estado empresas e as empurram para a informalidade. aca-
alcançou os R$38 milhões, os empréstimos da bam prejudicando a economia do País em vários as-
União totalizaram US$191 milhões e as famílias pectos. De um lado. por limitar a capacidade de nos-
atendidas somaram 222 mil .Segundo ainda este so comércio de competir no mercado internacional.
mesmo relatório, foram gerados 30 mil empregos. num momento em que o Brasil mais precisa de divi-

Em todo o País, os programas de investimen- sas externas para equilibrar seu balanço de paga-
tos feitos pela Sepurb beneficiaram cerca de 8 mi- mentos. De outro lado. por reduzir a receita fiscal da
Ihões de famílias e geraram 1,5 milhão de emprego. União. Estados e Municípios com o crescente núme-

O Pará, embora tenha um Gov.ernador do mes- ro de empresas que buscam na informalidade uma
mo partido do Presidente, é discrlril[nado quando se alternativa para sobreviver à excessiva carga tributá-
trata de receber recursos federais. Dados da Comis- ria e de encargos sociais. que hoje supera os 32%
são Mista de Orçamento do Congresso revelam que do Produto Interno Bn,rto (PIB) do País. Por fim. com
no dia 30 de janeiro deste ano o Pará teve liberados a redução da oferta de novos postos de trabalho.
pouco mais .de 39% das verbas 'autorizadas. Dos agravando os índices de desemprego.
aprovados, R$276,3 milhões foram contingenciados. Anteriormente, destaquei a necessidade de re-
permanecendo empenhados R$108,3 milhões. visão da legislação que trata dos encargos sociais e

Estes dados são oficiais e demonstram verda- defendi o fortalecimento do instituto da negociação
deiro descaso com o Estado do Pará. coletiva como forma de reduzir os Iijígios trabalhistas

Parece que estamos aqui falando em dois paí- entre trabalhadores e empresários. Hoje, quero tra-
ses completamente diferentes, mas que fazem parte tar de outro tema constitucional que. a exemplo dos
de uma mesma nação. Duas realidades: a dos ricos demais itens da legislação trabalhista. contribui para
e a dos pobres. Embora os Estados do Norte e Nor- emperrar a modernização da relação entre capital e
deste tenham potencial para ajudar no desenvolvi- trabalho. Refiro-me ao poder normativo da Justiça
mento deste País, o que recebemos é o descaso do do Trabalho. que. segundo muitos especialistas.
Governo Federal. contribui muito mais para inibir a negociação do que

Os efeitos são sentidos principalmente pela po- para solucionar conflitos entre as partes.
pulação mais carente. Faltam estradas. não temos Primeiro. porque as partes normalmente já têm
saneamento e nem habitação e, embora no ano pas- prévio conhecimento dQ posicionamento da Justiça
sado esses recursos repassados tenham gerado os diante de qualquer litfgio de natureza econômica.
empregos, sabemos que as necessidades são maio- Em segundo lugar. pelo fato de O'poder normativo
res do que o Governo tem-se proposto a fazer. conferir um caráter de uniformidade,~ decisões judi-

Nós, membro~ das bancadas do Norte e Nor- ciais. algo que contraria~a: tendêncj~,à especificidade
deste, precisamos nos unir ainda mais para reverter crescente das negociações coletiv@à~A tese defendi-
essas perdas que se acumulam durante anos e cu- da peio próprio Ministério do TraP~lho é de que a



a) conforme denúncia feita pelo ExmQ

Sr. Deputado Aloízio Mercadante, quais as
razões que levaram os bancos BBM, Mor
gan, Beal, ING, Boston, Garantia, Pactuai,
Citybank, Banksbill e Matrix a mudarem radi
calmente da posição "vendida" para "com
pradora" no mercado de câmbio de dólares,
às vésperas do dia 13 de janeiro, quando da
mudança da política de câmbio e da grande

REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Solicita Informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre fraudes cometidas na área
de câmbio por Instituições financeiras, com
base em Informações privilegiadas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:
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Justiça do Trabalho limitasse sua ação às questões ciações futuras. Como resultado dessa confiança
de ordem jurídica, deixando os conflitos de ordem mútua ~ da legalidade dos. contratos, as empresas
econômica a cárgo das partes envolvidas na nego- se sentirão mais estimuladas acontratar um'número
ciação trabalhista. cada vez maior de trabalhadores com carteira assi-

Nesses casos, a intervenção da Justiça só se- nada, assegurando a esses empregados os benefí-
ria admissível depois de esgotadas todas as possibi- cios da legislação trabalhista e previdenciária.
Iidades de entendimento. Assim mesmo, a Justiça De nada adianta o País insistir numa legislação
seria acionada pelas partes, de comum acordo, na obsoleta, paternalista e onerosa para o setor produti-
tentativa de superar o conflito de ordem econômica. vo, se ela acaba se voltando contra os próprios tra-
Ou seja, essa intervenção judicial teria um caráter balhadores. Afinal, quanto maior o número de em-
mais arbitral do que normativo. Por isso, considero presas buscando a informalidade, maior será o pre-
fundamental a modernização desse poder normati- juízo do Poder Público com a queda de receita tribu-
vo, de forma a adequá-lo à nova realidade das rela- tária e da sociedade com a redução da oferta de em-
ções trabalhistas e às especificidades das negocia- prego.
ções de cada atividade econômica. Temos que en- Para ser competitivo e contribuir com a retoma-
tender que o compromisso de relações de trabalho da do crescimento econômico, o setor produtivo ne-
mais estável e transparente decorre exatamente da cessita de uma legislação adequada à realidade
negociação direta entre as p~rtes, ainda que exausti- contemporânea e à -exigência do mercado de traba-
vas e de difícil consenso. lho. Só assim o setor poderá dar sua parcela de con- .

Essa maior autonomia das partes para solucio- tribuição à retomada do crescimento econômico e
nar conflitos é importante também para aumentar a ajudar o País a superar suas dificuldades.
segurança das empresas. Diante do arcaísmo e do Muito obrigado.
excesso de paternalismo da legislação, é natural que O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi-
as empresas se sintam inseguras quanto ao cumpri- são do orador.) - Sr. Presidente, apresentarei reque-
mento dos direitos individuais trabalhistas, tanto du- rimento ao Ministério da Fazenda sobre fraudes co-
rante a vigência dos contratos quanto por ocasião de metidas na área de câmbio por instituições financeiras.
sua rescisão. A insegurança pode ser atribuída à fra- Solicito a V. Exa. a transcrição do mesmo nos
gilidade jurídica dos contratos individuais, resultando Anais da Casa.
num expressivo volume de litígios na Justiça traba
lhista e desestimulando um número maior de admis
são com carteira assinada.

Segundo o Ministério do Trabalho, a origem do
problema está na inexistência de um sólido sistema
de conciliaçãq extrajudicial das pendências entre ca
pital e trabalho. Para amenizar o problema, o Gover
no enviou para esta Casa projeto de lei que institui
as chamadas Comissões de Conciliação Prévia, ins
trumento de negociação a ser adotado nas empre
sas com mais de cinqüenta empregados. Esse cole
giado atuará como uma instância prévia extrajudicial
obrigatória nos casos de conflitos individuais e será
composto, de forma paritária, por representantes do
empregador e dos trabalhadores. A participação da
Justiça ficaria limitada à homologação do acordo
pelo Juiz do Trabalho.

Essa medida, por certo, conferirá maior segu
rança às relações trabalhistas, reduzindo de forma
significativa o número de ações nos Tribunais do
Trabalho. E a vantagem não ficaria por aí. Essa se
gurança criará, gradativamente, um clima de conci
liação interno no·âmbito das empresas, reforçando a
credibilidade entre as partes e facilitando as nego-
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desvalorização do real frente àquela moe- pendente de todas as instituições financeiras
da? aqui citadas, à data de 12 de janeiro de

" b) ·quais as providências tomadas até 1999. Nos casos de diretores e de conse-
agora pelo Banco Central para apurar a re- Iheiros, com a indicação dos respectivos
gularidade dessas operações e as respon- mandatos;
sabilidades pela utilização de informação pri- o) por que o Banco do Brasil ou o Banco
v"i1egiada? Central venderam cerca de US$200 milhões

c) quanto cada uma dessas instituições para os bancos Marka e Fontecindam, em
ganhou com esse tipo de manobra irregular? 14 de janeiro de 1999, abaixo da cotação

d) quais as penalidades previstas para praticada na ocasião?
esses casos? p) o Banco Central investigou ou está

e) foram ou serão instaurados processos investigando essa venda?
administrativos? q) caso positivo, quais as conclusões a

f) quais os diretores, em cada um. des- que chegou e quais as providências toma-
ses bancos, responsáveis pelas operações das a respeito?
de câmbio e há quanto tempo estão nos res- r) de quem foi o "lucro" ou o "prejuízo"
pectivos cargos? dessas operações?

g) nos últimos três anos quantas vezes s) se negativo, por que não investiga?
o Banco Central promoveu fiscalizações em t) quais os bancos que solicitaram "as-
cada um desses bancos, especialmente ve- sistência financeira" ao Banco Central a par-
rificando a regularidade das operações na tir do dia 11 de janeiro de 1999 até agora,
área de câmbio? em que volumes, por quais razões e a que

h) o que foi apurado de irregular em taxas de juros?
cada um desses bancos e fiscalizações e Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
quais as penalidades aplicadas? Deputado Cunha Bueno.

i) há quanto tempo cada um daqueles O SR. Luís EDUARDO (PSDB - RJ. Pronun-
bancos opera no mercado de câmbio no cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Brasil? Srs. Deputados, ontem, 8 de março, celebrou-se, em

j) desde 30-6-98 até 31-1-99 qual era a todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher.
posição diária ("compradora" ou "vendedo- Trata-se de comemoração tão relevante que a
ra") desses bancos no mercado de câmbio ela não poderíamos deixar de nos referir.
do dólar e em que volumes? Como se sabe, Sr. Presidente, até pelo'menos

k) como o Banco Central explica a mu- o século XIX, a mulher esteve numa postura de total
dança ocorrida entre o dia 12 e 13-1-99 no submissão à sociedade masculina e machista, exer-
posicionamento das instituições financeiras cendo um papel subalterno.
que operavam com câmbio de dólares, da No entanto, a partir do século passado, essa
posição "vendida" em US$821 milhões para situação absurda, discriminatória e injusta passou a
"comprada" em US$206 milhões? ser modificada, não por generosa concessão dos ho-

I) quais as pendências existentes no mens, mas por conta da luta corajosa e voluntariosa
Banco Central em 12-1-99 por parte dos da mulher.
bancos aqui citados, especialmente quanto Primeiro, a luta foi deflagrada contra as desu-
ao comprimento de exigências por parte da manas condições de trabalho a que eram submeti-
fiscalização daquele órgão? das as mulheres, tanto na Eúropa quanto nos Esta-

m) solicito cópia de todas as notificaçõ- dos Unidos.
es expedidas pelo Banco Central a tais insti- E o marco histórico do processo de libertação
tuíções, decorrentes de fiscalizações realiza- da mulher foi, exatamente, o dia 8 de março de
das nos últimos três anos. 1857, quando tecelãs de uma fábrica de Nova lor-

n) solicito relação com os nomes com- que, rebelando-se contra a exploração brutal de que
pletos de todos os acionistas com mais de eram vítimas, promoveram uma greve.
5% do capital com direito a voto, diretores O movimento paredista foi reprimido cruelmen-
executivos, membros do conselho de admi- te, com o massacre de mais de cem trabalhadoras.
nistração, do conselho fiscal e auditor inde- Mas seu sacrifício não foi em vão, pois, a partir daí,



Mudanças são necessárias com esforço coleti
vo do Poder Público e da sociedade, através de
aperfeiçoamentos político, econômico, social, cultu
ral e educacional.

Neste data, devemos renovar nosso compro
misso com o combate a todas as formas de discrimi
nação, injustiças e violências contra as mulheres.
Esta data não deve ser só um dia. Ela tem que ser
valorizada todos os dias, em todas as situações,
pois a mulher é o alicerce da família e da sociedade.
Ela é a educadora, a companheira, a amiga e a mãe.
.É através dela que se formam os homens do amanhã.

A todas as mulheres comuns, mães, donas de
casa, comerciantes, empresárias, políticas, todas,
sem exceção, às quais esta data é dedicada, com o
sentimento de orgulho que lhes cabe, parabenizo,
desejando muita sorte, muito amor.
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a luta por melhores condições laborativas se intensi- frente, principalmente no tocante à valorização pro-
ficou e, em todo o mundo, as conquistas começaram fissional, pois, segundo levantamentos da Fundação
a ser registradas. Seade e do Conselho da Condição Feminina, as mu-

A despeito de toda repressão, as mulheres fo- Iheres já representam a metade da população eco-
ram colecionando vitórias, como o direito ao voto, a nomicamente ativa em São Paulo, ou exatos 50,2%.
serem eleitas para cargos públicos, a terem respeita- A mulher conquista cada vez mais espaços no mer-
da sua condição feminina, especialmente de mães. cado de trabalho, mas continua recebendo, em mé-

Estamos muito longe do melhor dos mundos dia, salários inferiores aos dos homens. No serviço
para as mulheres, pois em não poucos países, den- público, em São Paulo, o número de mulheres com
tre os quais se insere o Brasil, são elas ainda vítimas curso superior é maior do que o de homens. No en-
de discriminação no trabalho, onde geralmente rece- tanto, também nas repartições públicas os salários
bem remuneração menor que a dos homens, e também da mulher são inferiores. Segundo o IBGE, a mulher
sofrem agressões injustificadas por seus próprios ganha, em média, 40% menos do que o homem,
companheiros. exercendo a mesma função ou atividade. No ano

Mas as conquistas não foram poucas, mais passado, a Fundação Seade calculou em R$300;00
uma vez, repito, não por concessão, mas por habili- o salário médio pago à mulher na Grande São Paulo
dade das mulheres, e muitas ainda virão. contra R$558,OO ganhos pelo homem. Além das dis-

Assim, fazendo este breve registro de data tão criminações profissionais e salariais, a mulher ainda
importante, congratulamo-nos com essa heroína que sofre uma série de violências, como estupro e es-
é a mulher, que, com freqüência, tem tripla jornada pancamentos. No entanto, em cada cinco famílias
de trabalho, cuidando do lar, dos filhos, e trabalhan- brasileiras, uma é chefiada por mulheres. Maior ain-
do fora. da é o número de mulheres cujo salário se soma ao

A você, mulher, parabéns! do esposo, pai ou irmão, na composição da renda
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB _ familiar. As mulheres, além de exercerem as mes-

SP. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden- mas atividades, passam a ter as mesmas responsa-
te, Sras. e Srs. Deputados, em 8 de março de 1857, bilidades dos homens quanto ao sustento de suas

famílias.
em Nova Iorque, 129 operárias foram queimadas
dentro de uma fábrica por entrarem em greve pela Não poderá persistir essa disparidade, sobretu-
diminuição de jornada de trabalho de catorze horas do salarial, entre homens e mulheres, pois não se
para dez horas e contra más condições de trabalho. terá uma sociedade mais justa. Se metade da sua
A partir de então, esta data é comemorada como Dia mão-de-obra recebe salários mais baixos, o cresci-
Internacional da Mulher, posteriormente instituída mento de um país ficará comprometido, as desigual-
oficialmente pela Organização das Nações Unidas - dades sociais aumentarão, 'se as mulheres continua-
ONU. Nesta data comemoram - se as conquistas al- rem sendo discriminadas.
cançadas neste século pela mulher, como direito ao
voto, aumento de sua participação no mercado de
trabalho, na vida social e na vida política. Mas a data
lembra também as injustiças, violências e discrimina
ções praticadas contra a mulher.

A busca incessante da emancipação da mulher
e do fim dos preconceitos e discriminações vem de
séculos, com as peculiaridades de cada época. Em
bora tenham conseguido atingir muitos objetivos, es
pecialmente no mundo do trabalho, as mulheres ain
da se deparam com enormes dificuldades quando se
trata de dividir tarefas e de construir uma infra-estru
tura mínima que lhes permita alcançar seu desenvol
vimento profissional, familiar e afetivo. A crise eco
nômica, a degrapação social e as tensões cotidianas .
transformam a convivência em agressões.

Embora 8,I)1ulher tenha conquistado importan
tes espaços, ainda existem ,sérios problemas pela
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O SR. PRESIDENTE (Giovanni. Queiroz) - grande esforço nacional de p~senvolvimento indus-
Passa-se ao trial.

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Melo.
O SR. JOSÉ MELO (PFL - AM. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, já não se trata mais de saber o tamanho,
a extensão ou a profundidade da crise que o País
vive. O importante é saber o quanto de imaginação
teremos para superá-Ia o mais rápido possível. E
mais importante do que isso: ter a noção exata da
grandeza do nosso Brasil para saber que, por maior
que seja, nenhuma crise nos paralisará.

Por isso, vimos hoje aqui a esta tribuna lembrar
que o Brasil é muito mais perene do que a conjuntu
ra de abalo financeiro de suas contas públicas. Mes
mo porque não podemos nos apequenar imaginando
que a realidade por inteiro depende das virtudes ou
vícios de uma política monetária. Consulto o art. 21
da Constituição Federal e lá, nas competências da
União, logo depois do dispositivo que fala em "admi
nistrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as

.operações de natureza financeira" está a obrigação
clara de "elaborar e executar planos nacionais e re
gionais de ordenação do território e desenvolvimento
econômico e social".

É óbvio que um dispositivo não diminui, muito
menos anula, o outro. O Brasil não pode ignorar uma
política de desenvolvimento regional.

Um pouco mais à frente, na mesma Constitui
ção de 1988, no art. 151, inciso I, está ainda mais
claro que à União cabe conceder incentivos fiscais
"destinados a promover o equilíbrio e o desenvolvi
mento socioeconômico entre as diferentes regiões
do País".

Pois bem, Sras. e Srs. Parlámentares, come
çam a emergir uma vez mais as vozes contra à polí
tica de incentivos que gerou a Zona Franca de Ma
naus. O enfoque é sempre o mesmo, distorcendo os
fatos, alterando realidades. Alegando uma pseudo
renúncia fiscal, os detratores da Zona Franca de Ma
naus trabalham com meias verdades, ignorando o
fato que mudou a face do Brasil industrial em três
décadas passadas.

Talvez incomode o fato de o parque industrial
instalado em Manaus ter conquistado 159 certifica
dos de ISO-9000. Mais do que isso, ter criado em
plena Floresta Amazônica um núcleo produtivo que
reinventou o conceito de desenvolvimento ao prote
ger a natureza, enquanto proporcionava ao homem
do Amazonas uma oportunidade de participar da

E querem atingir essa grande conquista exata
mente em meio a um momento de grande incerteza
em todos os setóres da economia.

Por isso, mesmo sabendo o quanto é cansati
vo, às vezes até repetitivo, sinto ter de trazer a este
Plenário a inquietação e a dramaticidade do quadro
social e econômico que envolve a Zona Franca de
Manaus e toda sua área de influência. Num País
mergulhado em crise, tateando em busca de alguma
saída, é difícil dizer o que é mais ou menos grave. A
questão é que em todo o Amazonas, pelas suas ca
racterísticas, pelas suas dimensões, pelas suas ca
rências históricas, pela secular discriminação que
sofremos, os problemas também tomam dimensões
próprias, gigantescas como o próprio adjetivo ama
zônico.

Reproduzo aqui o desabafo de um dos muitos
empresários - todos os que vivem um momento de
incerteza e inquietação. Diz o Presidente da Asso
ciação dos Importadores, Djalma Castelo Branco:
"Vivemos a pior crise desde a criação da Zona Fran"
ca, há 31 anos. Com a abertura da economia para
produtos estrangeiros, as pessoas não vêm mais a
Manaus fazer compras". Segundo ele, 80% das 760
empresas cadastrádas na Associação fecharam
suas portas, e a número de empregados caiu de 25
mil, em 1991, para os 2 mil atuais. Esses dados são
de setembro de 1998.

Na área industrial, o panorama não é diferente,
apesar da promessa de instalação de grandes novas
empresas. É o caso da americana Harley"Davidson,
que instalará em Manaus sua primeira montadora de
motocicletas fora dos Estados Unidos, associada ao
empresário paulista Paulo Izzo, seu representante
no Brasil. O investimento fixo é de US$ 3,1 milhões,
com a utilização de 66 pessoas em mão-de-obra di
reta e indireta. A produção será de mil motos no pri
meiro ano, 2.500 no segundo ano e 4.125 no terceiro
ano.

Há também a garantia da Samsung, da Philips
e da Semp Toshiba de que pretendem investir cerca
de US$ SOO milhões na Zona Franca de Manaus. A
Samsung e a Philips formaram consórcio para a pro
dução de cinescópios (tubos de imagens de TV), e a
Semp Toshiba irá fabricar telões de até 71 polega
das em uma de suas fábricas. O projeto de produção
de cinescópios está sendo recebido com·euforia pelo
Governo Estadual e entidades ligadas às indústrias
instaladas na Zona Franca. A Samsung ainda plane-



O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado José
Melo, estou ouvindo com a devida atenção o pronun
ciamento de V. Exa. em defesa da Suframa, essa
importante e grandiosa superintendência para o de
senvolvimento da Amazônia. Nas últimas palavras
do pronunciamento que faz, V. Exa. afirma que é de
ver de todo o povo brasileiro defendera industrializa
ção da Amazônia e a Suframa. Momentos antes,
V. Exa. citou o Presidente da Associação dos Im
portadores, que pontuava a grave crise enfrentada
pela Suframa, aquilo que neste momento está cau
sando sérios problemas para essa superintendência
e pode causar sua morte: as importações de produ
tos mais baratos, a juros mais baixos, que geram
empregos lá fora, que poderiam e estão matando a
indústria nascente incentivada pela Suframa. Fico
sensibilizado com isso, porque esse é um clamor'

, que nós, da Oposição, fazemos. Esse Governo não
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ja levar para o Am~zonas a indústria de telefonia e incentivos fiscais dados diretamente à produção. Ao
retomar o projeto de produção de lâmpadas. contrário do que acontece com muitos' projetos no

O consórcio Sanisung-Philips vai produzir ci- Sul e Sudeste, na Zona Franca de Manaus ~ó se be-
nescópios para televisores de telas médias e gran- neficia dos incentivos quem produz.
des e para computadores. A Samsung já estava pro- Renúncia, de fato, faz o Estado do Amazonas
gramando fabricar, a partir do próximo ano, cinescó- em deixar de usar seu imenso potencial de recursos
pios para TV de 29 polegadas. A empresa pretende naturais em nome da manutenção deste patrimônio
produzir 3 milhões de peças neste ano. O projeto da nacional. A Amazônia, com seus 560 milhões de
Semp Toshiba, que deverá ser implantado dentro de hectares, sendo 156 milhões no Estado do Amazo-
dois meses, prevê a geração de trezentos empregos nas, tem índice de desmatamento de apenas 2%.
diretos. Esta é de fato a grande contribuição do Amazonas

Anoto ainda a visão positiva do economista ao Brasil. Este é'um feito do povo do Amazonas que
José Laredo, ao apostar ná Zona Franca de Manaus tem de ser levado em conta quando se põem em ris-
por ter elevado a competitividade para as indústrias co políticas de incentivo ou programas de desenvol-
de componentes, em especial, se mantiverem o ní- vimento fora do eixo Sul/Sudeste.
vel de ampliação da cadeia de regiOriàlização de in- Defender um projeto desta envergadura, que
sumos, o que provoca a atração de novas indústrias desde sua formulação nunca foi exclusivamente da
de bens finais. Outro fato de grande relevância são Amazônia, mas de todo o Brasil, passa a ser qualifi-
os passos iniciais para a implantação do centro de cado de atividade de lobby, no sentido mais vulgar
biotecnologia voltado para a produção de insumos que o termo assumiu nos meandros da atividade
de origem regional. É evidente que, por se tratar de parlamentar. Insinua-se tudo, menos o fato de que a
um pólo altamente qualificado e especializado, de- Zona Franca de Manaus nasceu sob o signo de
mandará algum tempo de maturação. grandes planos de desenvolvimento, que levavam

Há muitas outras razões para manter vivo o oti- em conta todo o território nacional.
mismo em relação a este projeto bem-sucedido e Portanto, defender a Zona Francà é um ato le-
que já ofereceu garantias à sociedade brasileira de gítimo de qualquer representante do Amazonas, do
que não se trata de nenhuma dádiva, mas que cada Norte, como deveria ser de todos os brasileiros, por-
centavo ali investido já fez retornar por milhares de que este é um projeto que, apesar dos vários percal-
vezes em resultado social. Mas nem mesmo este ços, nos redime como Nação grande e forte , inte-
enfoque otimista anima os trabalhadores e empresários grada e unida.
locais. O Sr. Vivaldo Barbosa - Permite-me V. Exa.

O único sinal positivo neste cenário é que mes- um aparte?
mo num clima de desolação o diálogo tem sido man- O SR. JOSÉ MELO - Com prazer, Excelên-
tido. Graças, aos esforços do Governador Amazoni- cia.
no Mendes as demissões têm sido evitadas, na ten-
tativa de manter os 43 mil'empregos gerados pelas
297 empresas do distrito. industrial. Mas, mesmo
com isenção do ICMS, aS,demissões muitas vezes
são inevitáveis.

Insisto, o Governo dO,Amazonas faz a sua paro'
te. Abre mãê de receita para garantir investimentos e
empregos. É a visão lúcida do governante, voltada
para o social, para o ser humano. Não imagino como
isto possa ser alvo de crítiç~s, na medida em que
todo o ente pÚblico, o Esta<;Jo, a máquina administra
tiva, devem estar sempre a serviço do ser humano e
da sua realiza~o. '

Sr. Presidente, Sras., e Srs. Deputados, é la
mentável qu~. q,ais de trirità anos depois ainda se
produza uma grânde nuvem de desinformação sobre
a atividade do .<;tistrito' industrial de Manaus. A come
çar pela insistência em con~yndir renúncia fiscal com
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deveria, da maneira irresponsável e não-seletiva ocupada pelo Sr. Eber Silva, § 2Q do artigo
como fez, abrir as importações de produtos estran- 18 do Regimento Interno.
geiros para matar a indústria nacional. Saúdo O SR. PRESIDENTE (Eber Silva) -. Concedo a
V. Exa. pelo pronunciamento que faz, o qual traz palavra ao Deputado Padre Roque.
exatamente o cerne da questão, o debate econômi- O SR. PADRE ROQUE (PT - PR. Pronuncia o
co que estamos travando, para proteger a indústria seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
nacional, incentivá-Ia, tentar estimulá-Ia, dentro da- Deputados, quero ser um pouco da águia e da gali-
quilo que foi o projeto-sonho da Suframa. Mas agora nha, como propõe Leonardo 80ft na sua reconstru-
a própria indústria instalada lá está sofrendo por ção da metáfora da condição humana. Com isso,
essa política irresponsável do Governo Federal. O ~uero dizer que pretendo refletir e convidar à refle-
pronunciamento de V. Exa. traz posições que cor- xão sobre o trabalho humano e hoje, principalmente,
respondem ao nosso clamor, o clamor de todo ~ sobre a falta que faz o trabalho.
povo brasileiro, o clamor do empresariado brasileiro, Tenho receio de ser repetitivo, por isso quero
o clamor da Oposição nacional de que o Governo dedicar especial atenção à análise das causas do fe-
deveria mudar a sua política. Eu pediria a V. Exa. nômeno do desemprego que grassa neste nosso
que, dentro da bancada de seu partido, o PFL, le- "galinheiro", mais do que ocupar-me em descrevê-lo
vantasse sua voz firme, como o faz aqui em plená- melancolicamente.
rio, para que ela deixe de sustentar a posição de po- Quero, ainda, dedicar-me a lançar luzes, na
lítica econômica que abre o País de maneira não- pretensão de ser águia, já que sou daqueles que
responsável às importações, que têm matado a in- não conseguem contentar-se com a catástrofe.
dústria nacional e está causando a morte da Sufra- Dizem que estamos vivendo o fim do trabalho, ou
ma. Vamos atender ao clamor de V. Exa., Deputado o fim da sociedade do trabalho. Estaríamos ingressan-
José Melo, vamos todos os brasileiros defender a do numa sociedade que inauguraria uma era superior
Suframa, condenando essa política de importação da humanidade. Nela, a vida estaria centrada no gozo
não-responsável do Governo Federal. Muito obriga- da tranqüilidade advinda do alívio do peso da necessj-
do pela tolerância. dade. Da p~odução, passaríamos a viver a satisfação

O SR. JOSÉ MELO - Agradeço a V. Exa. o do consumo e do prazer, resultantes do alimento do
aparte, Deputado Vivaldo Barbosa., tempo do ócio. Estaríamos nos liberando das amarras

Desta tribuna, mais uma vez, quero recorrer ao impostas pela modernidade e sua forma assalariada
espírito de brasilidade de alguns Srs. Ministros, de de trabalho para ingressar num tempo pós-moderno -
todos os integrantes do Governo, de todos os inte- na falta de outro conceito melhor - de maior liberdade.
grantes desta Casa, do Senado:Federal, para prote- Especulações como essas são comumente
ger a Zona Franca de Manaus': Sei que é um pedido propaladas pelos arautos do capital. Para eles, é
difícil neste momento em que tudo parece incerto, como se a humanidade tivesse definitivamente pro-
tudo parece nebuloso e inseguro. Mas o que temos gredido de tal forma que, pelo capitai, tivesse atingi-
é isto: um projeto que provou sua eficácia ao longo do o sonho definitivo da felicidade. humana.
de três décadas e que nada tem a ver com a crise No entanto, Sr. Presidente, não me contento
que desestruturou a moeda. com explicações que me parecem, além de ingê-

Estou certo de que o Brasil é maior do que a nuas, simplistas e irreais. São, muito mais, uma for-
ma sutil de engodo a esconder a verdadeira dramati-

atual crise. Certo também estou de que o espírito de cidade pela qual passa quase a metade da popula-
coragem e de discernimento dos governantes deve- ção mundial. Deveras, são teorias que não dão con-
rá ser suficiente para distinguir o que é bom e deve ta da gravidade da situação, já que a liberação do
ser resguardado para o Brasil, que, em breve, com trabalho não tem gerado gozo, prazer e felicidade,
certeza, voltará a crescer para reencontrar seu cami- pelo menos para a grande maioria. Muito pelo con-
nho de prosperidade, que só vingará se pensarmos trário, tem jogado milhões de seres humanos no de-
em desenvolvimento integrado e solidário, que faça to- sespero e na desgraça, situação fenomenicamente
dos os brasileiros iguais, ao menos em oportunidade. manifestada pelo que chamamos de desemprego,

não somente conjuntural, mas estrutural.
Era <? que tinha a dizer. Cito algumas cores frias desse fenômeno.

Durante o discurso do Sr. José Melo, o Os principais jornais brasileiros estamparam,
Sr. Giovanni Queiroz, l Q Suplente de Secre- no último sábado, dados fornecidos pelo próprio Mi-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é nistério do Trabalho e Emprego informando que, em



Países 1998 1997 1996

Espanha 19,2 20,8 22,2

Argentina 13,2 14,9 17,2

Itália 12,1 12,3 12,1

França 18,8 12,5 12,4

Alemanha 10,9 11,5 10,4

Uruguai 9,8 11,5 11,9

Canadá 8,4 9,2 9,7

Austrália 8,1 8,6 8,6

Brasil 7,8 5,7 5,4
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relação a 1997, no ano passado houve um aumento 4,44%; em 1996,3,82%, leve redução, portanto; em
da perda de postos de trabalho na ordem de 1997, um aumento para 5,66%; e;'em 1998;'7,59%
1.528%. Sim, senhores - são dados do Ministério da PEA - da População Economicamente Ativa. Os
do Trabalho -, perdemos um percentual de 1.528% dados da Fundação' SEADE (Sistema Estadual de
em relação a 1997. Pasmem, senhoras e senhores! Análise de Dados) e do DIEESE (Departamento In-
Isso significa nada menos do que 581.753 postos de tersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômi-
trabalhos formais perdidos só em 1998. Os setores cos), que utilizam outra metodologia de coleta e aná-
que mais fecharam postos de trabalho, pela ordem, Iise dos dados, indicam uma taxa de 13,9%, em
são: a indústria de transformação, os serviços (trans- 1997, e de 17,2%, em 1998. Considerando a ten-
portes e especialmente comunicações) e a constru- dência de piora da situação, poderíamos temer para
ção civil, exatamente áreas em parte privatizadas e este ano, com certeza, uma taxa próxima de 20%.
em parte aquelas que mais empregam mão-de-obra Sem querer entrar na guerra de números, típi-
desqualificada. Na quarta-feira da semana passada, ca entre nós quando se trata de analisar situações
outro dado brutal foi divulgado pela Fundação Insti- sociais, fiquemos com os dados oficiais do Governo.
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Se- Eles são suficientes para mostrar a catástrofe, tra-
gundo esse instituto, a.taxa de desemprego do mês zendo como conseqüência o desalento e o desespe-
de janeiro deste ano, 1999, considerando as seis re- ro de milhões de brasileiros e brasileiras.
giões metropolitanas pesqulsadas - Recife, Salva- A situação em outros países, mesmos os mais ricos,
dor, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e poderia servir de consolo - e tem servido, para alguns.
Porto Alegre -, foi a maior desde 1983 e ficou em Para nós, é mostra de que o problema é global, apesar de
7,73% da PEA - População Economicamente Ati- implicar situações e saídas com diferentes nuances.
va. Um mês antes, dezembro de 1998, a mesma
taxa estava apenas em 6,32%. Portanto, o desem- Um relatório da Organização Internacional do
prego aumentou praticamente 1,5 ponto percentual Trabalho, de 1997, mostra que cerca de 1 bilhão de
de dezembro de 1997 a janeiro de 1998. Em apenas pessoas não têm emprego ou estão subempregadas
um mês houve um aumento que, se for considerado em todo o mundo. Isso representa em torno de 30%
na sua totalidade, foi de 18,25%. Considerando que da força de trabalho do mundo todo.
janeiro é um mês tipicamente caracterizado pela re- Dados divulgados pela CEPAL - Comissão
dução da oferta'de emprego e que em conseqüência Econômica para a América Latina e Caribe, e cons-
da crise houve redução da atividade econômica, po- tantes da mensagem presidencial enviada a esta
deríamos acreditar que estaríamos ante um caso de Casa, no início dos trabalhos legislativos deste ano,
azar. Mas o próprio IBGE informa que a tendência para informam que quase todos os países tiveram uma
este ano é de aumento do desemprego. Em média, o redução no desemprego nestes últimos anos.
primeiro semestre deste ano deve fechar com taxa Vejamos:
"igual ou ligeiramente acima" de 7,81% de desemprego,
a média do mesmo períodp do ano passado.

Para piorar a situação, o IBGE também informa
que o rendimento médio real das pessoas ocupadas
em 1998 registrou queda de 0,5% em relação a
1997. Os trabalhadores com carteira assinada tive
ram perda de rendimento de 0,1%; os sem carteira
assinada aumentaram a renda em módicos 0,5%; e
os que trabalham por conta própria perderam 4,1%
do ganho médio. A previsão para 1999, segundo o
IBGE, é de queda ainda maior: "A situação está difí
cil e as pessoas estão negociando a manutenção de
outros benefícios, em vez de aumento de salário".

Tomando em conta a série histórica dos últi
mos anos, vemos um claro aumento do desempre
go. Praticamente dobrou de 1994 (ano da implanta
ção do real) a 1998. Vejamos as taxas: em 1994, tí
nhamos 3,42% de taxa de ,desemprego; em 1995,



DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Portanto, cabe ressaltar que, apesar de atingir
a maioria das economias mundiais, inclusive as mais
desenvolvidas, as taxas de desemprego nas maiores
economias do mundo, exceção feita à França e ao
Japão, têm sido reduzidas. Igual situação pode ser
verificada em alguns países em desenvolvimento,
como é o caso do México, do Chile, do Uruguai e da
Argentina. O mesmo, no entanto, não pode ser dito
do Brasil, da Coréia do Sul e de Hong Kong, entre
outros.

Especialistas dizem que, em 1998, cerca de
56% da população latino-americana só encontrava
ocupação no mercado informal. Trata-se, segura
mente, de uma indicação clara da precarização das
relações trabalhistas; que tem como conseqüência
imediata o aumento do desemprego na maioria dos
países.

Os números são muitos, Sr. Presidente, algu
mas vezes até contraditórios. De qualquer forma, in
dicam claramente a existência de imensos e cres
centes contingentes de desempregados e imensos
bolsões de miséria e fome.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wellington
Dias.

O Sr. Wellington Dias - Deputado Padre
Roque, parabenizo V. Exa pelo pronunciamento de
hoje, em que trata do desemprego no mundo. Acres
cento mais um dado que aumentará nossa perplexi
dade: o aumento do desemprego no Brasil avança
ao mesmo tempo em que a terceirização toma conta
do País de forma perversa. A terceirização que aqui
ocorre não tem como objetivo o uso da mão~de-obra

temporária, mas a substituição da mão-de-obra per
manente, inclusive nos órgãos públicos, por serviços
precários prestados por empresas. Cito, como exem
plo, várias empresas públicas, como a Caixa Econô
mica Federal, o Banco do Brasil, a Fundação Nacio-
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Coréia do Sul 7 2,7

Chile 5,9 7,1

Hon Kong 5 2,2

Reino Unido 4,8 5,5

Esla±sUi±6 4,5 4,9

Japão 4,1 3,4

México 3,2 3,7

Taiwan 2,6 2,7

2

7

2,8

7,3

5,4

3,3

5,5

2,6

nal de Saúde e vários outros órgãos que estão con
tratando por intermédio de terceirização, no sistema
de cooperativas, em que o trabalhador vira sócio no
momento em que é contratado, desobrigando o em
pregador dos encargos sociais. Esse cidadão, por
tanto, daqui a dez, quinze, vinte anos será mais um
desamparado. Deixo, portanto, registrado também
esse dado. O pronunciamento de V. Exa. é impor
tante porque nos põe em alerta, como também é im
portante a Campanha da Fraternidade que trabalha
esse tema, tendo em vista a gravidade da situação
vivida pelo País neste momento.

O SR. PADRE ROQUE - Agradeço ao Deputado
Wellington Dias, sua contribuição valiosa a meu pro
nunciamento. Solicito à Taquigrafia que insira o
aparte de V. Exa. em meu discurso.

Sr. Presidenfe, Sras. e Srs. Deputados, os nú
meros anteriormente citados são muitos, algumas
vezes até contraditórios. De qualquer forma, indicam
claramente a existência de imensos e crescentes
contingentes de desempregados. Mas, mais do que
conhecê-los, importa dar-se conta do que eles signi
ficam. Muitas teorias têm sido construídas para isso.

Sem pretensão de esgotar o assunto, recorre
mos ao texto-base da Campanha da Fraternidade
lançada pela Igreja Católica para este ano, a partir
do qual faremos um breve resumo.

Antes, quero manifestar meu profundo respeito
e agradecimento à Igreja, à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil - CNBB, por mais uma vez ter
tocado numa das mais graves feridas que .massa
cram nosso combalido povo. É dessa forma que as
sume sua missão profética no mundo e nos desafia
para que assumamos a nossa.

Segundo a CNBB, as explicações mais co
muns para o fenômeno do desemprego são quatro.
A primeira diz que o aumento do desemprego resulta
do baixo crescimento econômico. Só o crescimento
geral da economia - somente ele - seria capaz de
gerar emprego. A segunda diz que a causa do de
semprego está na baixa produtividade. Ou seja,
como a exigência é de cada vez maior produtivida
de, os setores econômicos menos produtivos ten
dem a desaparecer, gerando desemprego. A terceira
diz que a excessiva regulação do mercado de traba
lho gera aumento de custos e, portanto, há necessi
dade de produzir cada vez mais com menor número
de trabalhadores. Em outras palavras, somente pre
carizando ao máximo as relações de trabalho, em
pregos poderiam ser criados. A quarta diz que o cus
to do trabalho - salários e outros encargos - é
muito alto, daí ser necessário desempregar. O salá-
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rio como forma de distribuir renda, portanto, perdeu aderiu à política e às imposições do Fundo Monetá-
toda a sua força. rio Internacional - FMI, as quais acarretarão cresci-

Essas teses são muito conhecidas de todos mento negativo dá 4% do PIB neste ano. Veja V.
nós e têm movimentado a ilusão das massas há dé- ExIl, Deputado Padre Roque, o Governo tem, no mí·
cadas! Elas me lembram a história do burro no qual nimo, obrigação de gerar emprego. Que maior bem
foi amarrada à sua cabeça uma vara com uma espi- poderia ser feito ao ser humano? O que seria para
ga de milho na ponta. Um grande embuste para que este necessidade maior do que trabalhar, fazer algo,
o burro andasse mais depressa! ter seu emprego e fazer sua vida? Os jornais de hoje

As causas fundamentais da crise do tipo de tra- estampam a notícia de que o Governo da República
balho introduzido pela sociedade industrial estão na se subjugou à determinação do FMI de gerar neste
raiz das profundas transformações vividas pela pró- ano 4% de recessão, ou seja, gerar desemprego, fa-
pria sociedade do trabalho. Poderíamos localizá-Ias, zer sofrer ainda mais o povo brasileiro. Somente
em grandes linhas, nos seguintes pontos: uma política cruel e desumana como a que tem sus-

a) mudança do padrão de produção pela intro- tentado este Governo poderia explicar, numa hora
dução de novas tecnologias; em que o Brasil já ostenta esse imenso cortejo de

b) financeirização do mercado, que o levou a desempregados, o fato de o Governo assumir o
graus absurdos de virtualidade; compromisso de ser ainda mais cruel e duro contra o

c) profundas mudanças nas relações de trabalho. ser humano. Sabemos que, com essa política, o Go-
O descolamento da produção e do consumo le- vemo causará muito mais desemprego. Minha sau-

vado ao extremo permite produzir com o máximo de dação a esse importante pronunciamento, Deputado
rapidez, o mínimo de matéria prima, o mínimo de tra- Padre Roque.
balho humano e o máximo de produtividade, bens e O SR. PADRE ROQUE - Deputado Vivaldo
serviços com alto valor de troca, porém, cada vez Barbosa, eles prometem uma recessão de apenas
com menor valor de uso. 4% do PIB. Lembremo-nos bem desse dado quando

O ingresso maciço de novas tecnologias na chegar o final do ano. Não se assustem se esse nú-
produção ocasionou cada vez maior automação e, mero vier a dobrar ou ser ainda maior. É isso o que
conseqüentemente, a dispensa de mão-de-obra hu- temo.
mana. Isso tudo resulta numa situação tal que a pro- Agradeço a V. Ex!! o aparte e solicito à Taqui-
dução capitalista exige cada vez menos a presença grafia que inclua esse registro no meu pronuncia-
do homem e a que exige é cada vez de mais alta ca- mento.
pacidade de controle da tecnologia. O Sr. Ricardo Berzoini - Permite-me um

De outro lado, o descolamento do consumo en- aparte, Deputado Padre Roque?
seja a produção de bens cada vez mais supérfluos, O SR. PADRE ROQUE - Tenha a bondade,
em detrimento da produção de bens básicos direcio- Deputado Berzoini.
nada à satisfação das necessidades mínimas dos O Sr. Ricardo Berzoini - Nobre Deputado Pa-
seres humanos. dre Roque, em primeiro lugar, parabenizo-o pelo

Uma grande incógnita assola tanto o homem tema que traz ao Plenário. Faço ainda um breve re-
comum quanto o ilustrado. É o tal do mercado. Este gistro: quando, no ano passado e no anterior, os ín-
ídolo de pés de barro é a expressão de que, de fato, dices de desemprego chegaram a um grau também
"o que é sólido desmancha no ar". muito preocupante, o Governo Fernando Henrique

O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Padre Ro- Cardoso, para fazer um jogo de cena e tentar mani-
que, V. Ex!! me concede um aparte? festar alguma preocupação com a situação, lançou

O SR.-PADRE ROQUE - Ouço, com prazer, o duas propostas que, na época, como sindicalista,
aparte de V. Ex!!. denunciamos serem absolutamente ineficazes. E

O Sr. Vivaldo Barbosa - Deputado Padre realmente o foram: uma, o contrato temporário de
Roque, V. Ex!! foi muito feliz em tratar, neste seu trabalho, um engodo patrocinado por determinadas
pronunciamento extenso, organizado e lógico, a entidades sindicais que não causou nenhum impacto
questão do desemprego, tema que certamente fere significativo no mercado de trabalho; outra, a sus-
a consciência de todo cidadão e aflige as famílias pensão temporária do contrato de trabalho, aprova-
brasileiras. E o faz hoje, exatamente quando os jor- da ano passado por esta Casa, que, segundo pro-
nais estampam a notícia da divulgação, no dia de meteram, seria mais uma medida efetiva contra o
ontem, de documentos por meio dos quais o Brasil desemprego, mas também não resultou em absolu-
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tamente nada - ao contrário, ajudou a flexibilizar ain- pois da utopia do trabalho, ~r~cassou também a uto-
da mais a já atacada legislação brasileira do traba- pia do'tempo livre." E propõe como alternativa: "Não
lho. Por isso o pronunciamento de V. Ex!! se reveste é por meio de uma expansão do tempo livre voltado
de mais importância ainda. Convém registrar tam- para o consumo de mercadorias que o terror da eco-
bém que o Governo Fernando Henrique, nos quatro nomia sem freios pode ser contido, mas somente por
anos do mandato anterior, -nada fez pelo emprego; meio da absorção do trabalho e do tempo livre cindi-
ao contrário, aumentou o desemprego. Com propos- dos numa cultura abrangente, sem a sanha da con-
tas ineficazes e demagógicas, tentou iludir a opinião corrência. O caminho para o ócio passa pela Iiberta-
pública. ção da forma temporal capitalista."

O SR. PADRE ROQUE - Agradeço ao Deputado A indicação de Kurz é clara. Ela implica a bus-
Ricardo Berzoini a contribuição valiosa e solicito à ca de condições históricas para a superação da abs-
Taquigrafia que insira o aparte de S. Exl! no corpo do tração do trabalho humano ensejada pelo capitalis-
meu discurso. mo, na perspectiva da construção de relações soli-

De qualquer forma, Sr. Presidente, srªs e Srs. dárias de trabalho. Pensar que a superação da crise
Deputados, tudo o que acabamos de dizer é a ex- da soCiedade do trabalho pode ser feita nos moldes
pressão da mundialização e da virtualização cada tautológicos do trabalho capitalista é uma quimera
vez maior da economia. Palavras de David Harvey: que somente servirá para embebedar as massas de
"A atividade econômica bancária está se tornando, esperanças vãs.
rapidamente, indiferente às restrições de tempo,' de A construção de uma economia solidária deve-
espaço e de moeda." A partir do que conclui o texto rá ser capaz, como nos alertou Bernard Cassen, di-
da Campanha da Fraternidade: "Assim, cada vez retor do Le Monde Diplomatique, em brilhante pa-
mais, o mundo das finanças vai reunindo os atribu- lestra realizada nesta Casa, na semana passada, de
tos da imaterialidade, imediatismo, permanência e enfrentar a falácia das três liberdades: de circulação
multipresença. Atributos que, em decorrência, dão de capital, de inversão de riquezas e de comércio,
lugar a um novo culto: 'a religião do mercado'." propaladas pelo capitalismo aparentemente triunfan-

As relações de trabalho, neste contexto, ten- te. Mais particularmente para nós brasileiros, e para
dem a ficar cada vez mais flexíveis e espremidas outros milhões de terceiro-mundistas, Cassen foi en-
não mais por um "exército de reserva", e sim por fático: "Não podemos montar um modelo de desen-
uma massa excluída, considerando-se aí a soma volvimento para pagar a dívida!ft
dos trabalhadores semi-empregados com aqueles Este é o desafio: construir uma economia soli-
que não mantêm nenhuma relação de emprego. O dária que seja capaz, de um lado, de enfrentar a fa-
fato é que a existência de menos trabalho para pro- lácia do capitalismo pós-industrial e, de outro, ao
duzir cada vez mais riqueza e o deslocamento do mesmo tempo, de ir construindo, desde já, novas re-
trabalho e da riqueza, conseqüência da "financeiriza- lações de produção e consumo centradas no bem vi-
ção", geram a sobra - sem perspectiva de reapro- ver. Elas se traduzem na colaboração, ao invés do
veitamento - do trabalho vivo. individualismo; na solidariedade, ao invés da compe-

O conseqüente aumento do tempo Iivr~ não tição; na geração de empregos, ao invés do desem-
significa outra coisa senão o aumento do tempo de prego; no desenvolvimento ecologicamente susten-
desespero e desolação, ao contrário do suposto tável e geograficamente distribuído, ao invés da des-
gozo vinculado a ele. Não vou alongar-me neste as- truição de ecossistemas e da concentração em gran-
sunto, mas farei uma breve referência, entre muitas des metrópoles; na redução da jornada de trabalho,
outras possíveis, ao artigo "A expropriação do tem- ao invés da expioração no trabalho; no aumento da
po", de Robert Kurz, recentemente publicado pela poupança interna, ao invés da dependência dos ca-
Folha. O resultado da "economia de tempo", segun- pitais internacionais; na distribuição da riqueza, ao
do ele, "não é, como se esperava, mais tempo livre invés da concentração de capitais; e na livre iniciati-
para todos, mas uma aceleração ainda maior dentro va solidária, ao invés da livre iniciativa privada e pri-
do tempo-espaço capitalista, para uns, e um desem- vatista.
prego estrutural de massas, para outros". E conti- Essas são, Sr. Presidente, srªs' e Srs. Deputa-
nua: "Desemprego, no capitalismo, porém,' não é dos, umas poucas idéias que esperamos possam
tempo livre, mas tempo de escassez. Os excluídos contribuir para a grande reflexão que neste momento
da aceleração vazia não ganham ócio, antes são de- se faz sobre os graves problemas, não só deste
finidos como não-humanos em potencial. Assim, de- País, mas também do mundo todo;':cPortanto, se
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apostamos na dignidade h!Jmana e no trabalho monstra não terem nenhum fundamento - a crise é o
como meio para garanti-Ia, creio que há muito o que espelho dos erros e defeitos da pofíticà econômica
fazer. conduzida pelo atual Governo -, mas um "fato engra-

Era o que eu tinha a dizer. çado: quem transmitiu o cargo de Presidente do
Durante o discurso do Sr. Padre Banco Central do Brasil ao Sr. Armínio Fraga foi o

Roque, assumem sucessivamente a Presi- Presidente anterior da instituição, indicado pelo Se-
dência os Srs. Giovanni Queiroz, 1!J Suplente nado Federal, Sr. Francisco Lopes.
de Secretário, e Heráclito Fortes, 1fJ Vice- Parece que o Banco Central ficou guardado
Presidente. nas mãos de Gustavo Franco, até chegar às mãos

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ A de Armínio Fraga. Francisco Lopes, que foi sabatina-
Mesa solicita a presença em plenário dos Srs. DepuIados do no Senado Federal, que foi nomeado para a Pre-
que por acaso se encontrem em seus gabinetes, nos sidência do Banco Central, não chegou a tomar pos-
plenários das Comissões ou em outras dependên- se e, em conseqüência, não passou o cargo ao novo .
cias da Casa. nomeado, Armínio Fraga.

Vamos dar início à Ordem do Dia. Precisamos, O segundo aspecto, Sr. Presidente, é que o
portanto, da presença dos Srs. Parlamentares em próprio Governo, que foi muito criticado no pronun-
plenário.. ciamento do Sr. Gustavo Franco, ontem, deu palco

A SRA. VEDA CRUSIUS _ Sr. Presidente, para que Gustavo Franco o criticasse, o que revela a
peço a palavra pela ordem. falta de comando, de direção mínima, nos mínimos

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem detalhes, que este Governo tem na condução da po-
V. Exll a palavra. lítica financeira e econômica. "

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela . Naquelas condições em que era indispensável
ordem. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, a presença de um administrador, de uma orientação
Srlls e Srs. Deputados, apresento hoje à Casa proje- superior, de uma gestão, exatamente nesses deta-
to que versa sobre a obrigatoriedade da inclusão, lhes, aflora que o Governo perdeu o éontrole, que o
nos éurrículos do ensino fundamental, de conteúdo Governo, além de não ter política no aspecto subs-
que trate da saúde bucal, com ênfase na prevenção tantivo, além de não conduzir substantivamente o
e na conscientização dos alunos. Brasil para os caminhos de uma política econômica,

O currículo da educação básica, Sr. Presiden- financeira e industrial, não sabe organizar o aparato
te, é estratégia para formação integral de cidadania, que administra, não sabe fazer a formalidade, nem
por isso deve expressar uma preocupação perma- dar o cunho formal à seqüência de decisões que
nente com as peculiaridades de vida do estudante vem tomando.
brasileiro. É inaceitável que as estatísticas ainda tra- Sr. Presidente, só um Governo que já perdeu o
gam para o Brasil, mais fortemente para as regiões controle das coisas, que já perdeu a dimensão da
mais pobres, o maior número de inciçjência de cáries governabilidade é que poderia admitir que uma pes-
e, sem o tratamento bucal adequado, a perda dos soa demitida do Governo, como Gustavo Franco, fa-
dentes, com repercussão em toda a saúde do cidadão. lasse à imprensa e a toda a Nação, naquele longo

É este o projeto que ora apresento à Mesa, pronunciamento.
junto com um requerimento em que solicito o desar- Um Governo responsável, um Governo que
quivamento de projetos anteriores que apresentei. " tem no pulso a política econômica, os caminhos de

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, uma política financeira, os caminhós da defesa da
peço a palavra pela ordem. moeda e das instituições financeiras nacionais não

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - rem permitiria uma coisa dessas. Se o Governo vacilou
V. Ex!!a palavra. tanto diante de Gustavo Franco, como pode enfren-

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDr - RJ. Pela tar as instituições financeiras internacionais credo-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ras, vorazes para abocanhar a nossa riqueza?
Srlls e Srs. Deputados, hoje a imprensa registra e Sr. Presidente, ficamos cada vez mais intran-
comenta o longo pronunciamento do ex-Presidente qüilos e incomodados com esse clamor que fazem o
do Banco Central, feito ontem, por ocasião da trans- FMI, os grupos econômicos internacionais e os gran-
missão do cargo. Ela nos revela não apenas o curio- des banqueiros, ávidos para abocanhar o Banco do
so conteúdo do pronunciamento de S. Exll, que fez Brasil, para deitar as mãos na Caixa Econômica,
críticas e defesas de teses que a crise atual de- para embolsar a Petrobras e a Previdência Social.



Informo, ainda, que estamos encaminhando re
querimento à Comissão de Direitos Humanos para
que faça uma apuração rigorosa e puna não só
quem agrediu, mas também quem mandou agredir
dessa forma.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÃ - Sr. Presi

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Ex' a palavra.
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Sem dúvida alguma, terão uma facilidade do trabalhador, sobretudo do trabalhador que foi de-
imensa diante da fragilidade, da falta de comando emitido. Este·Governo demitiu 3 mil pessoas da área
da irresponsabilidade deste Governo, que não sabe de saúde, e em todo o País há necessidade de pro-
comandar nem seu cerimonial, que não sabe dar se- fissionais dessa área. .
qüência eficaz nem às suas próprias decisões, quan- O Programa Saúde em Casa faz a assistência
to mais defender os interesses maiores do Brasil preventiva, dando prioridade justamente à atenção
diante da voracidade desses grupos econômicos in- primária, evitando que a pessoa adoeça. Há profis-
ternacionais e nacionais que aí estão a querer abo- sionais e equipes de saúde visitando as casas. O
canhar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Pe- Governo acaba com um programa como esse e
trobras e a Previdência Social. quando esses profissionais reivindicam seu legítimo

Sr. Presidente, só nos resta, numa circunstân- direito, que é receber o que o Governo lhes deve,
cia como esta, a esperança de que, de erro em erro, são barbaramente reprimidos pela Polícia de Cho-
de fracasso em fracasso, este Governo sequer te- que, que usa de uma violência brutal, que atira con-
nha condições de administrar a privatização dessas tra os manifestantes.
importantes instituições nacionais, defesa e refúgio E isso aconteceu na Esplanada dos Ministé-
do patrimônio nacional. . rios, a 300 metros do Congresso Nacional, o que de-

Era o que tinha a dizer. mostra a falta de compromisso do Governo do Distri-
O SR. AGNELO QUEIROZ .... Sr. Presidente, to Federal com a democracia e a falta de respeito e

peço a palavra pela ordem de sensibilidade com a população.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Esse caminho, já conhecemos. Esse é o cami-

V. Exll a palavra. nho da raiva, do ódio, do pavor, da intolerância. O
O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - Governador anunciou um programa de tolerância

DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- zero contra a criminalidade, e, na verdade, está apli-
dente, SrGs e Srs. Deputados, quero denunciar fato cando a tolerância zero contra o povo, contra os tra-
da maior gravidade, verificado há poucos minutos na balhadores, porque aqui houve fuga de presos de
Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério alta periculosidade da Papuda, e eles estão soltos
da Fazenda, onde ocorria uma manifestação dos tra- pela cidade..
balhadores dasaúde.' A criminalidade no Distrito Federal é assusta-

Médicos, enfermeiros, odolJtõlogos, auxiliares dora. Não se pode mais sair de casa. Crimes bárba-
e agentes comunitários faziam uma manifestação. ros estão acontecendo à luz do dia, em vários locais,
São trabalhadores do Programa Saúde em Casa. e o Governo, que deveria estar colocando a Polícia,
Eles foram demitidos e até hoje·não receberam se- sobretudo essa polícia mais violenta, mais armada, a
quer o salário do mês trabalhado 'e seus direitos. Polícia de Choque, para combater a marginalidade,

Fàziàm eles uma manifestação 'pacífica, ordei- os bandidos, coloca essa polícia na Esplanada dos
ra, em frente ao Ministério, aproveitando a oportuni- Ministérios para combater os trabalhadores desar-
dade de o Governador do Distrito Federal estar no mados, na maioria mulheres, do Programa Saúde
Ministério da Fazenda, e a manifestàção foi reprimi- em Casa. Mulheres grávidas foram agredidas violen-
da com uma violência nunca vista contra mulheres tamente pela Polícia de Choque.
grávidas. Portanto, Sr. Presidente, fica registrado nosso

Foram reprimidos pela Polícia de Choque, ou veemente repúdio a essa postura antidemocrática,
seja, a Polícia de elite do Distrito Federal, que, arma- fascistóide, intolerante, contra o povo e a democra-
da até os dentes, reprimiu esses trabalhadores vio- . cia.
lentamente, inclusive atirando contra os' manifestan-
~s. .

Tenho em mãos uma bala de borracha que
atingiu um rapaz chamado Antônio Davi; de 31 anos;
auxiliar de enfermagem, que foi para o .Instituto Mé
dico Legal fazer exame de corpo de delito como con-
seqüência çia agressão. .

·Sr. Presidente, queremos manifestar nossa in
dignação com este comportamento do Governo do
Distrito Federal, porque manifestar-se·é um direito



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08279

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. ma, e o Executivo preocupa-se apenas com a tenta-
Pela ordem. Sem revisão dp orador.) - Sr. Presidente, tiva d~ superação çla crise econômica criada por
Sr'ls e Srs. Deputados, estivemos reunidos mais essa p'olítica neoliberal. À obrigação, porlanto, do
uma vez no dia de ontem no Sindicato dos Trabalha- Congresso Nacional, desta Casa, é buscar alternati-
dores de Papel, discutindo as questões relativas à vas e soluções, porque aqueles que estão nas peri-
PEC nll 623, de 1998, que quer acabar com a estru- ferias, nos bairros mais distantes, nos grandes cen-
tura sindical. tros estão, efetivamente, sem perspectiva, sem hori-

Neste momento não queremos defender esta zonte, e cabe a n6s, como Parlamentares, membros
ou aquela posição, a unicidade ou a pluralidade, do Congresso Nacional, buscar essas alternativas,
mas temos de partir em defesa da unidade sindical e essas soluções para o momento.
chamar a atenção, inclusive, .dos sindicatos patro- A crise que se avizinha não irá cobrar apenas
nais, porque eles também serão atingidos por essa do Executivo a responsabilidade, mas desta Casa
PEC; não serão apenas os sindicatos dos trabalha- também, até porque temos a obrigação, como legis-
dores que terão, a partir da aprovação dessa pro- ladores, de sinalizar e apontar alternativas para a so-
posta, a preparação do seu desmonte. lução. Duas delas seriam, sem dúvida alguma, es-

Sabemos, efetivamente, qual a intenção conti- sas frentes de trabalho na área da construção civil,
da na PEC, que é minar entidades organizadas, que é empregadora da grande massa de desempre-
como são os sindicatos, no sentido de que os mes- gados, e na área da agricultura, que poderia, inclusi-
mos não continuem na sua postulação de reivindicar ve, resolver parte do problema econômico.
aquela que é a maior problemática de hoje, a ques- Disse inclusive que a crise econômica poderá
tão do desemprego. ser amenizada com a grande safra. Se tivéssemos

Certamente, os sindicatos já acordaram para a um grande número de trabalhadores na área agríco-
realidade de poder continuar considerando como la, certamente a safra poderia ser maior, porque o
seus filiados os desempregados, que anteriormente Brasil tem terras para isso. Faltam, efetivamente,
eram afiliados a essa ou àquela entidade sindical. mecanismos de apoio da área governamental para
Na verdade, é no maior momento que eles precisam do que isso possa se tornar realidade.
apoio sindical e dos chamados cursos de requalificação. Os movimentos das áreas sindicais continua-
Para tanto, há no FAT recurso para essa finalidade. Es- rão a dizer Mnão" a essa proposta de emenda à
tamos orientando todos os sindicatos para que façam Constituição, porque não é o momento de se discutir
sua inscrição junto ao FAT, a fim de ter os cursos de re- a unicidade ou a pluralidade, mas de se discutir a
qualificação e tentarmos encontrar uma a1temativa para unidade sindical.
esse grande número de desempregados. O primeiro 'grande encontro em São Paulo foi

São Paulo já está próximo de um número as- no Sindicato das Secretárias. Posteriormente, foi no
sustador de quase 2 milhões de desempregados, e o Sindicato dos Hoteleiros e, agora, no Sindicato dos
Executivo, através de um trabalho conjugado com Trabalhadores de Papel. Paralelamente, há o encon~
todas as entidades sindicais, poderá encontrar neste tro do Sindicato dos Condutores Rodoviários e, tam-
momento saídas e alternativa para esta crise, crian- bém, o do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde.
do frentes de trabalho na área da construção civil, da Os trabalhadores estão preocupados com o
agricultura, que poderiam gerar empregos imediatos e atual momento e esperam soluções para o grave
certamente diminuir o ,gravamento da crise social. problema do desemprego. Certamente, não é uma

Não estamos apenas fazendo uma crítica à ques- das soluções a Proposta de Emenda à Constituição
tão do desempreQO, à tentativa de desmantelamento da nll 623, de 1998, que quer prejudicar a estrutura e o
organização sindical, mas uma sugestão no sentido de movimento sindical.
que possamos encontrar altemativas que gerem empre- Aproveitando a oportunidade, com a autoriza-
gos imediatos, porque ó psicológico dos desemprega- ção de V. ExA, Sr. Presidente, gostaria de incluir no
dos já está sendo totàlmente afetado. Já não têm mais meu pronunciamento um manifesto da Frente Parla-
possibilidade de manter o relacionamento interfamiliar, mentar E De.Entidades Civis e Militares em Defesa
como é o caso de alguns que estão há muitos meses da PreVidência Social Pública e a Carta da 21 Plenária
desempregados e já começam a ser afetados, e é preci- de Aposentados(as) da Base da Fasubra Sindical.
50 que tenhamos essa preocupação. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

. Lamentavelmente, o Congresso Nacional não DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
tem ti~o preocupação com a dimensão desse proble- O ORADOR:
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aposentadosFRENTE PARLAMENTAR E DE
ENTIDADES CIVIS E MILITARES

. . EM DEFESA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA

Brasília, março de 1999

Senhor Deputado Federal
Esta Frente foi criada em março de 1995, fun

damentada pela integração de diversas entidades
presentes ao I Congresso Nacional Extraordinário da
COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas.

Embora o governo tenha logrado promulgar a
Emenda Constitucional nQ 20, que modifica o siste
ma de Previdência Social, podemos afirmar que foi
positivo o trabalho realizado pelas entidades nestes
quatro anos.

A proposta do Executivo ao contrário do que foi
amplamente divulgado, não cortava privilégios nem
corrigia as distorções existentes, tratava apenas da
eliminação de direitos. Por isso, tentamos modificá
la, e em alguns aspectos isso foi conseguido, depois
de quase quatro anos de muita discussão e do tra
balho exaustivo de um grupo de parlamentares com
prometidos com a causa social.

Estamos iniciando nova legislatura diante de al
gumas medidas infralegais e inconstitucionais já lan
çadas por FHC e seus ministros, e a ameaça de re
torno daquilo que conseguimos derrubar, o que nos
dá a certeza de que teremos muita luta para preser
var direitos conquistados e avançar na consolidação
da cidadania.

Convocamos V. Ex!!, para marchar junto aos
parlamentares e entidades desta Frente, apoiando
nossa luta solidária para Previdência Social Pública
e pelos direitos constitucionais inscritos no Capítulo
de Seguridade Social da Carta Magna.

CARTA DA 2!! PLENÁRIA
DE APOSENTADOS(AS) DA BASE.

DA FASUBRA SINDICAL

Fernando Henrique Cardoso pacientemente ar
quitetou uma forma de indispor os trabalhadores do
serviço público e principalmente os aposentados
com a sociedade, dizendo que os mesmos não con
tribuíam com a previdência. Mentira... Todos os tra
balhadores do serviço público contribuem com a pre
vidência durante toda a sua vida funcional. Esses re
cursos são centralizados no tesouro nacional. No en
tanto não existe uma política transparente de gestão
dos mesmos, para que cumpram com a finalidade de

garantir o pagamento do benefício aos
e pensionistas do serviço público.

O governo quer transferir para os trabalhado
res públicos aposentados da ativa a responsabilida
de de pagar pela crise do país. Crise esta que foi de
sencadeada por FHC e sua política neoliberal.

Se a Previdência está mesmo falida, porque
desviar seus recursos para outros interesses, como
vem sendo feito ao longo dos anos? É justo pagar
mos esta conta duas vezes?

O governo afirma todos os dias na mídia que é
preciso controlar gastos e ajustar as contas públicas.
O que ele faz em Brasília não é bem isso, com distri
buição de dinheiro para deputados votarem suas re
formas e construções faraônicas.

No dia 20 de janeiro o governo retirou mais um
dos direitos do trabalhadores, aprovando o desconto
do PSS para os aposentados e pensionistas e ele
vando a alíquota para os da ativa, isto reduziu drasti
camente os salários, já achatados, desses trabalha
dores.

Perguntamos a esse governo: os trabalhadores
públicos aposentados e da ativa não têm suas ne
cessidades básicas de sobrevivência? Não necessi
tam de comer, vestir, remédios e manter seus filhos
na escola? Ou esse é apenas um privilégio de pou
cos neste país?

Queremos respeitados os direitos de trabalha
dores que contribuíram, com seu trabalho, para o
desenvolvimento e construção deste país.

Brasília, 7 de março de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa solicita a presença dos Srs. Deputados em
plenário, para que possamos dar início à Ordem do
Dia.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srlls e Srs. Deputados, seria ·abusar da frase feita, do
lugar comum vir a esta tribuna dizer que, com a mor
te do escritor, filólogo e cidadão exemplar Antônio
Houaiss, abre-se uma imensa lacuna na nossa vida
cultural, e o Brasil fica tremendamente mais pobre.
Mas não me posso furtar de repetir os chavões, por
que é precisamente isso o que acontece, e todos
nós, ao despertar ontem com o conhecimento da trá
gica notícia, sentimos a dramática sensação de or
fandade, uma vez que Antônio Houaiss era uma
dessas figuras que marcam geraç~~,. nações e sé-

\ ; ',.:
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culos, com sua presença luminosa no ambiente polí- O SR. SILAS BRASILEIRO (PFL - MG. Pela
tico e cultural brasileiro. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Disse político, e nem preciso mencionar o or- Sris e Srs. Deputados, vamos começar a discutir
gulho que sentíamos, nós do PSB, pelo fato de An- hoje nesta Casa a CPMF.
tônio Houaiss nos distinguir, ao mesmo tempo em Na última vez em que foi apresentado o projeto
que era homenageado por nossa legenda com o títu- de lei que dispõe sobre o aumento da alíquota da
lo de Presidente de Honra. CPMF, votamos contra porque achávamos que, na-

Socialista convicto, Houaiss viveu intensamen- quela oportunidade, o Poder Executivo já deveria ter
te o sonho de um mundo livre da injustiça e da ex- encaminhado para exame a reforma tributária. No
ploração. Sua utopia socialista não era, porém, ape- entanto, como isso não ocorreu, novamente volta-
nas "o sonho de um sonho" de que falou o poeta mos a discutir a CPMF, inclusive com o acréscimo
Carlos Drummond. Era prática cotidiana, exercitada da sua alíquota; e hoje sentimos maior responsabili-
na cátedra, na imprensa, em organizações da socie- dade em aprová-Ia. Não é nenhuma mudança de
dade - como a Academia Brasileira, da qual foi um voto, Sr. Presidente, mas simplesmente o compr9-
dos grandes presidentes - e no partido político que misso com o Brasil. Sabemos que, se não aprovar-
escolheu para militar. Foi também prática cotidiana mos a matéria hoje, amanhã haverá conseqüências
em suas atividades no serviço público, principalmen- muito graves para nosso povo.
te naquele que foi o ponto culminante de sua carrei- Portanto, nesta oportunidade, Sr. Presidente,
ra, o de Ministro de Estado da Cultura. Eis um cargo, Sras. e Srs. Parlamentares, queremos simplesmente
Sr.Presidente, cujo nome nunca foi usado de forma justificar nosso voto. Não estamos mudando de posi-
tão apropriada como quando nele Houaiss se encon- ção. Estamos prestando esclarecimento, estamos
trava investido. dando um voto de responsabilidade.

Antônio Houaiss viveu para dignificar o homem Gostaríamos também de fazer apelo veemente
e para melhorar o mundo. Viveu também intensa- ao Executivo no sentido de que encaminhe a esta
mente sua paixão pelo Brasil, País ao qual serviu Casa, com a maior brevidade possível, a tão sonha-
com tanto empenho e com tanta alegria. A língua da e propalada reforma tributária. As empresas, os
portuguesa, "inculta e bela", no dizer de Billac, con- comércios, as indústrias não conseguem mais su-
sumiu muito de suas energias vitais e intelectuais, portar o fardo que lhes é imposto com essa pesada
principalmente na sobre-humana tarefa de construir carga tributária. Precisamos expandir nossa base.
o Dicionário da Academia Brasileira de Letras, traba- Precisamos, sem dúvida alguma, organizar nosso
lho que a doença o impediu de concluir. sistema, tornando-o mais justo. Por isso, esperamos

Foi utilizando a língua portuguesa como instru- que o Executivo, num gesto de grandeza, reconhe-
mento expressivo que Houaiss produziu páginas cendo o apoio que vai receber neste momento de ta-
imortais da nossa literatura. A tradução - melhor defi- manha dificuldade, encaminhe esse projeto, para
nida como recriação - para o português do romance que seja examinado, discutido e aprovado, a fim de
capital do século XX, "Ulisses", do irlandês James que a base de arrecadação seja maior e haja mais
Joyce, é outra aventura humana admirável de Antô- eqüidade e justiça.
nio Houaiss, monumento imortal à capacidade inte- Muito obrigado.
lectual desse grande homem. O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente,

Pelo pouco que consegui exprimir com estas peço a palavra pela ordem.
palavras, mas, principalmente, por tudo o que Antô- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
nio Houaiss fez pelo Brasil e por seu povo é que V. Exll a palavra.
peço a esta Casa que se una ao pesar dos brasilei- O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pela
ros pel~ perda de uma das nossas mais luminosas ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
inteligências e mais generosas sensibilidades. Sr's e Srs. Deputados, subo hoje a esta tribuna para

Que Antônio Houaiss continue ajudando o Bra- homenagear os 190 anos de criação de uma das
sil com a lembrança do seu exemplo. mais importantes corporações militares do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Nascida como Brigada Real da Marinha, ainda
O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente, em Portugal, no final do século XVIII, entrou em nos-

peço a palavra pela ordem. sa história com um feito memorável, incorporado a
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem um marcante episódio do Brasil colonial. Em 7 de

V. Exll a palavra. março de 1808, fugindo das hordas napoleônicas, a



Não bastasse tamanha importância histórica, a
lhe conferir mérito e prestígio por décadas a fio, o
Corpo de Fuzileiros Navais vem fazendo jus a seu
passado de glória, mantendo-se como estrutura fun
damentaI na organização da defesa nacional. Hon
rando todos os compromissos internacionais assumi
dos pelo Brasil, para a conquista da paz em regiões
de conflito em todo o mundo, permanecem como
exemplo cabal de disciplina, eficiência e patriotismo,
motivo de orgulho para as Forças Armadas brasilei
ras. Sempre fiéis à grandeza de seu papel histórico,
tornaram-se insubstituíveis em seu campo específico
de atuação, ao tempo em que se mantêm afinados
com as circunstâncias próprias de nosso tempo, a
exigirem quase que cotidiana atualização.

Atualmente, o Corpo de Fuzileiros Navais é
constituído por cerca de 18 mil soldados profissio
nais, especialmente treinados para missões relativas
à estratégia naval. Cabe-lhe, por excelência, a cha
mada projeção de poder sobre terra, por meio da
qual deverá tomar por mar um território hostil, prepa
rando o ,ataque e o combate para as forças terres
tres. A manobra envolve uma série de procedimen
tos específicos, que inclui desde o desembarque de
navios, veículos anfíbios ou helicópteros até a arti
lharia de campanha, engenharia de comunicações e
guerra eletrônica.
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família real portuguesa aportava com total seguran- Para o desempenho de tarefas desse porte, os
ça em terras brasileiras, escoltada por aqueles que fuzileiros obedecem a uma pesal:la rotina de treina-
seriam lembrados, séculos mais tarde, como nossos mento e exercícios. Integrando uma hierarquia muito
primeiros fuzileiros navais. bem-estruturada, os diversos regimentos evocam,

Na seqüência dos acontecimentos da época, com seus nomes, os grandes combates de nossa
os membros da Brigada não éessaram de mostrar história. Assim, os batalhões Riachuelo, Paissandu,
seu valor. Logo após a chegada ao Brasil, lutaram Humaitá e Tonelero compõem a artilharia e os co-
com sucesso pela tomada da Caiena francesa, em mandos anfíbios, e estão preparados para o comba-
1809, como parte da estratégia de represália propos- te em vários ambientes, como a selva, a caatinga, a
ta contra Napoleão. Depois da Independência, pas- montanha e o pantanal.
sou a integrar a Marinha Nacional, tendo sido res- Não é por outra razão que ocupam os fuzileiros
ponsável pelo aniquilamento de resistências portu- um lugar de destaque na Marinha do Brasil. Além da
guesas no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia e constante atualização tecnológica em termos de ar-
na Província Cisplatina. mas e equipamentos, nossos soldados-marinheiros

são beneficiários de permanente aperfeiçoamento
Nas Guerras do Prata e do Paraguai, atuaram profissional, dotando-os de crescente mobilidade es-

de forma decisiva em operações de desembarque, tratégica e domínio dos variados ambientes opera-
atividades de reconhecimento e conquista de posiçõ- cionais. Diante de sua importância no poderio naval
es fortificadas. Do mesmo modo, participaram dos brasileiro, o Corpo de Fuzileiros, na pessoa de seu
conflitos político-militares do período republicano, Comandante-Geral, participa, desde 1980, do pro-
apoiando o Marechal Deodoro na célebre Marcha ao cesso decisório de mais alto nível na Marinha nacional.
Campo de Santana. Dessa forma, colaboraram para
firmar a participação fundamental da Marinha na É assim que a Câmara dos Deputados, reunin-
consolidação da independência, da identidade política do nesta sessão os representantes do povo brasilei-
e da soberania nacionais. ro, reverencia o Corpo de Fuzileiros Navais e atesta

sua vital importância desde sempre para a manuten
ção da ordem e da segurança nacional.

De nossa parte, aproveitamos para enaltecer
aquela que nos parece a mais honrosa qualidade
dos soldados anfíbios, que dedicam cada minuto de
suas vidas aos mais altos interesses da Nação: além
do magnífico e incomparável senso de corporação,
que privilegia a consecução de objetivos e não a
realização de desejos pessoais, os fuzileiros navais
brasileiros tornaram-se extremamente confiáveis,
unanimemente respeitados pelo elevadíssimo senti
mento de lealdade e amor à Pátria, desde os primór
dios de sua formação. Por outro lado, a dignidade de
sua atuação nas várias frentes de batalha, nesses
190 anos, é o testemunho de que a conduta dos Fu
zileiros Navais se pauta por um único lema: o de que
todo poderio militar só se justifica para assegurar a
paz.

Sr. Presidente, para finalizar, ao momento em
que vivemos a euforia de nossos quase 500 anos,
predomina o sentimento de que o passado e o futuro
se confundem na esperança de um Brasil maior, ver
dadeiramente soberano e seguro, socialmente mais
equânime e justo. Se, apesar de todas as crises, ti
vermos de cumprir os grandes destinos que nos fo
ram reservados - e haveremos de cumpri:los -, sabe
mos de antemão que essa vitóri'a terá muito a dever
à extraordinária presença, na vida nacional, do Cor-
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po de Fuzileiros. Navais. ·Que cada um de seus mem- Registro, então, Sr. Presidente, o alto índice de
bros, do soldado mais jovem ao mais graduado dos aprovação do Governador do Rio de Janeiro, Antho-
oficiais, receba, por nosso intermédio, o reconheci- ny Garotinho, proclamando ao mesmo tempo que o
mento e a gratidão do povo brasileiro. governante executivo sabe do que o povo precisa e

Era o que tinha a dizer. o que quer.
O SR. EBER SILVA - Sr. Presidente, peço a Deixo registrado que o povo precisa de mais

palavra pela ordem. recursos para a ação social. Acreditamos que as
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem verbas irão voltar e que as instituições serão oxige-

V. Exll a palavra. nadas.
O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Pela ordem. Era o que tinha a dizer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
Deputados, sem dúvida alguma, e como bom brasi- peço a palavra pela ordem.
leiro, também gostaria de, hoje, prestar uma home- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
nagem a Antônio Houaiss. Muitos colegas já o fize- V. Exll a palavra.
ram e solidarizo-me com todos eles. Reconhecemos O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB -
a grande perda para nossa cultura e para a intelec- SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
tualidade brasileira. sidente, S~s e Srs. Deputados, subo à tribuna para

No entanto, Sr. Presidente, aproveito este mo- abordar tema já por diversas vezes discutido aqui
mento para falar sobre os acontecimentos no Rio de pelos Deputados Ivan Paixão e Sérgio Reis, de Ser-
Janeiro, domingo próximo passado, quando jornais gipe, minha terra, tema esse que também me preo-
divulgaram pesquisa sobre a avaliação dos dois pri- cupa: o desmonte do Estado brasileiro, promovido e
meiros meses do Governo Anthony Garotinho. Esta- patrocinado pelo Presidente Fernando Henrique Car-
mos felizes, conquanto não surpresos, uma vez que doso, sob o argumento de diminuir seu tamanho.
esta já era a expectativa da população do Estado. Sr. Presidente, os Estados menores estão sen-

Em todos os segmentos, em todos os setores do colocados pelo Presidente da República em total
do Governo, a população tem aprovado o Governa- subserviência aos maiores. O Deputado Ivan Paixão
dor. Todavia, quero destacar que foi exatamente na já tratou desse tema aqui muito bem, ao reportar-se
área dos transportes, na qual o Governador já tomou à transferência do INSS do nosso Estado para a Ba-
medida emergencial, que o índice de aprovação foi hia. Outros órgãos federais já saíram de lá, a exem-
mais elevado. pio do almoxarifado da Petrobras, que nos causará

Destaco ainda a questão da segurança, Sr. uma perda de 100 milhões de reais - eram 3 milhões
Presidente, também alvo de destaque e de aprova- só de compras, por mês -, e do CESEC, do Banco
ção ao Governo Garotinho. Salientamos a eficácia do Brasil, que já foi para a Bahia.
do modelo de segurança que está sendo implantado Sr. Presidente, o INSS apresenta uma situação
no Estado do Rio de Janeiro, sob a direção do grave para nós: com a proposta de nova estrutura
General Siqueira, ilustre Secretário de Segurança para ele, Sergipe vai voltar a ser uma capitania here-
daquele Estado. ditária comandada pela Bahia. Espero que o Gover-

Ao mesmo tempo em que afirmamos que o go- nador saia daquele castelo, o Palácio Olímpio Cam-
vernante executivo sabe muito bem do que seu povo pos, e vá ao Presidente da República exigir que o
precisa e o que deseja, registramos a lamentável Estado seja respeitado, defendendo-o, como foi pe-
ação do Governo Federal ao realizar cortes nas ver- dido pelo Deputado Ismael Silva, do PSB e Líder da
bas sociais. É exatamente contra isto o clamor deste Oposição, quando de sua posse na Assembléia Le-
Parlamentar e, sem dúvida alguma, o de toda esta gislativa, ao indicar que Albano Franco convidasse
Casa. É exatamente na área social que o País mais os Parlamentares para tratar desse assunto com o
está sofrendo. As instituições sociais - muitas vezes Ministro Waldeck Ornélas.
já mencionadas neste plenário - são a preocupação Essa proposta para o INSS, Srs. Deputados,
direta da coletividade, e os cortes nessas instituições poderá não se limitar a Sergipe. Hoje é ele, amanhã
chegaram a 34%. Lamentamos que isso tenha acon- poderá ser o Estado de V. Exlls. Lembrando-me de
tecido, mas -entendemos ter sido uma medida passa- Alagoas, digo aos Deputados Olavo Calheiros e Gi-
geira, e que em breve poderemos, outra vez, ter as valdo Carimbão, que é do meu partido, que a Supe-
verbas sociais estimuladas, porque as instituições rintendência do INSS em Alagoas será extinta e fica-
precisam de oxigênio para atender à comunidade. rá subordinada a ,Pernambuco, assim como a do Es-



(...)
A propósito da reestruturação do Instituto Na

cional do Seguro Social - INSS, em fase de discus
são, quero informá-lo que nenhum Estado ficará su
bordinado a outro, devendo todas as administrações
estaduais ficarem vinculadas diretamente à Direção
Geral, em Brasília, tal como é no presente.

(...)
Quero dizer que entre uma nova proposta de

estrutura para o INSS e a palavra' do Ministro Wal
deck Ornélas, fico com S. Exll, em quem confio e
que pertence a um Estado que tem competência po
lítica. Infelizmente, está faltando liderança em Sergi
pe para exigir do Presidente da República respeito
ao povo sergipano.

Espero que o Governador, que usa da sua in
fluência para levar o Presidente da República à casa
que possui na Praia do Sá - aproveito para convidar
V.Exas. a visitar aquela belíssima praia -, através
dessa amizade, exija dele respeito a todos os Esta
dos brasileiros, em especial a Sergipe.

Era o que tinha a dizer.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palav.ra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito. Fortes) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srlls e Srs. Deputados, as Unidades da Federa
ção, assim como os Municípios, vivem dificuldade
muito grande por conta das dívidas contratuais e
imobiliárias para com a União.

Ocorre que o Estado brasileiro também tem
enormes dívidas para com a sociedade, na medida.
em que, ao longo de muitos anos, durante a Repúbli
ca, governantes lançaram no mercado títulos para
captar recursos e, com o dinheiro arrecadado, fazer
empreendimentos públicos federais. Esses títulos,
conhecidos como moedas podres, hoje transitam no
mercado e são negociados no mercado informal a
20%, 300/0. do valor de face, ou seja, com grande
deságio.

Sr. Presidente, estamos vislumbrando, diante
desse quadro - considerando o volumoso percentual
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tado do Deputado Armando Abílio, a Paraíba, e a do da dívida dos Estados e Municípios -, que a União
Tocantins, do Deputado Freire Júnior~ meu amigo oficialmente receba deles esses títulos pelo valor de
pessoal, ficará' subordinada a Goiás. E por aí vai. É face, para quitar dívidas. Com essa proposta, ganha-
o desmonte do Estado brasileiro. ria quem detivesse o título, porque se de~vencilharia

Mas há uma notícia que poderá nos dele o. empresário que ?,c~mprasse e pagasse ~ívi-
deixar um pouco tranqüilos, dada através de das ativas com os MUnl~lpIOS e Estados; gan~ana o
carta do Sr. Ministro Waldeck Ornélas ao Sr. Estado, porque recebena contas quase perdidas e
Governador Albano Franco. poderia quitar dívidas com a União; e ganharia a

União, que resgataria sua credibilidade perante o
mercado financeiro nacional e internacional.

Diante dessa constatação, estou dando entra
da em projeto de lei que autoriza Municípios e Esta
dos a efetuarem o pagamento da dívida pública imo
biliária e contratual com a União mediante a entrega
de títulos públicos federais pelo valor de face, obten
do a quitação da parte da dívida integralizada. É
uma contribuição modesta, mas extremamente im
portante, neste momento de carestia por que pas
sam os Estados, especialmente pela enorme pres
são por parte do Governo Federal, e pela dificulda
des que enfrentam os Municípios.

Ora, se tenho a receber e pressiono meu cre
dor, é justo que pague a quem devo; se, eventual
mente, meu devedor resgatar títulos, dos quais sou
devedor, é justo que faça a devida compensação.
Na medida em que o Governo Federal cobrar as dí~

vidas contra~uais e imobiliárias com os Estados, que
eles, tendo em mão esses títulos, façam o·encontro
de contas, e, via de conseqüência, abatam da sua
dívida. Estaríamos pelo menos restabelecendo a or
dem e o respeito dentro da economia do País. O Go
verno Federal tem o direito de receber o que lhe
cabe? Reconhecemos que sim. Mas tem o dever de
pagar aquilo que deve.

É nossa proposição, que estamos passando à
Mesa, esperando que se dê a ela tramitação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

V. Ex· será atendido.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Ex· a palavra.
O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB 

PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, SrBs e Srs. Deputados, comunico a esta Pre
sidência que entreguei à Secretaria da Mesa projeto
de lei de minha autoria, que altera os arts. 258 e 284
da Lei nll 9.503, de 1987, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro.

Espero que todos os Srs. Deputados levem em
consideração esse projeto de lei. Ele beneficia mui-
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tos proprietários de veículos que, às vezes, são mul- à frente do Banespa durante a intervenção e depois
tados injustamente. dela, de 1998 até hoje, não venderam parte desses

Era o qUe tinha a dizer. títulos logo no início do retorno do Banespa a sua
O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente, condição normal? Por que resolveram vender parte

peço a palavra pela ordem. significativa desses títulos quando todo o mercado já
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem esperava a desvalorização do real para os próximos

V. Ex!! a palavra. meses, como foi o caso da venda, no final de 1998,
O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela ou, pior ainda, quand~ o mercado j? .estava agu,ar-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dand~ mudança cambiai para, ~o ":Iax1mo, fevereiro,
Srs. Deputados, quero faze~ uma grave denúncia em ou ate a segund~ semana de Janeiro, ~omo de fa~o
relação à administração do Banespa. Seus diretores, ocor~eu; como ,fOI ~ caso da venda reahzad~ depo!s
que passaram três anos como interventores do Ban- do dia ~ 3 de jane.lro, quando a mudança já haVia
co Central, aparentemente cometeram mais um ata- acontecido e o pâniCO era enorme no mercado?
que ao patrimônio do povo de São Paulo, patrimônio Precisamos saber a data das vendas - encami-
hoje federalizado e contra cuja privatização estamos nhei requerimento de informações à Mesa da Câma-
lutando há quatro anos e meio. ra neste sentido. Quem foram os compradores?

O Banespa é possuidor de títulos da dívida ex- Qual foi o valor das venda, em reais e em dólares? E
terna brasileira; no balanço.de dezembro de 1997, quais as razões para a mudança de postura quanto
eles representavam 1 bilhão e 180 milhões de reais, à manutenção desses títulos? A confirmar a matéria
com provisão para desvalorização no valor de 238 do jornal Gazeta Mercantil, a diretoria do Banespa
milhões de reais. Em dezembro de 1998, esses títu- cometeu um crime contra o patrimônio de São Pau-
los estavam contabilizados, no seu balanço, em 1 bi- lo, que hoje está federalizado. Defendemos a volta
Ihão e 50 milhões de reais, com provisão para des- do banco para o Governo do Estado. Mais do que
valorização no valor de 438 milhões de reais. Pos- isso, cometeu o crime de gestão temerária, e não
suía o valor de face em dólar, 1 bilhão, aproximada- podemos admitir que um dirigente indicado pelo Go-
mente, quando da renegociação da dívida externa verno Federal para gerir patrimônio público aja de
brasileira. maneira irresponsável em relação a um dos maiores

O Banespa é credor do Governo brasileiro há bancos do P~ís., Um banco público,~eve ser gerido
muitos anos, e tjnha como política manter esses títu- com transparencla e com responsabilidade.
los em sua carteira e aguardar o seu vencimento. Sr. Presidente, quero reafirmar o compromisso
Ocorre que, no final do ano passado, possivelmente do Partido dos Trabalhadores com a luta contra a
em dezembro de 1998, segundo matéria do jornal privatização do Banespa, do Banco do Brasil, da
Gazeta Mercantil, de 4 de março, o Banespa ven- Caixa Econômica Federal e da Petrobras.
deu títulos a um valor equivalente a 200 milhões de Era o que tinha a dizer.
dólares. Em janeiro de 1999, mês das loucuras do
mercado financeiro, por conta da desvalorização do O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi-
real, vendeu mais 200 milhões em títulos. dente, peço a palavra pela ordem.

A informação dada pelo Diretor Financeiro do O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Banespa, Ariovaldo Dângelo, foi de que esses títulos V. Ex" a palavra.
sofrem oscilações muito bruscas e influenciam nega- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.
tiva ou positivamente no resultado do banco. Mas te- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
mos de perguntar: por que o BANESPA, durante o te, srªs e Srs. Deputados, quero dizer que ontem es-
período de intervenção, ficou com esses títulos e tivemos com o Secretário de Acompanhamento Eco-
precisou recorrer ao redesconto do Banco Central nômico, Cláudio Considera, em São Paulo - S. S.
para suprir sua Iiquidez? nos atendeu no gabinete que o Ministro da Fazenda

Quando foi resolvido o problema de caixa do possui em São Paulo; com o Coordenador da Confe-
Banespa, em dezembro de 1997, com a emissão de deração Nacional dos Químicos, Edilson de Paula
títulos federais e a utilização destes para quitação da Oliveira, que é também da Executiva Nacional da
dívida do Estado com o banco, dando enorme Iiqui- Central Única dos Trabalhadores; com o companhei-
dez ao Banespa, encerrando-se a intervenção, os in- ro, que é o Presidente da Federação Estadual dos
teryentores foram transformados em diretores do Químicos; e com o Sr. Sérgio Novais, Presidente do
banco. Por que, então, esses senhores que estavam Sindicato dos Químicos do ABC.
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PFL

PDT
PMDB
PSDB
PTB
PT
PSDB

ACRE

PFL
PFL
PPB
PMDB
PT
PT
PDT
PFL

TOCANTINS

PFL

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PPB

Darci Coelho

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra
Presentes de Acre: 8

Arthur Virgílio
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney
Avelino PFL
Presentes de Amazonas: 5

RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PFT
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Marinha Raupp PSDB
Presentes de Rondônia: 4

Bloco
Almir Sá

o que nos levou a esse encontro foi o fato de Elton Rohnelt PFL
que já havíamos falado, neste plenário, sobre aquele Luiz Barbosa PFL
monopólio que' éstá: sendo articulado entre as seis Presentes de Roraima: 4
grandes empresas que cuidam da cadeia produtiva AMAPÁ
petrolífera. Como o preço dos termoplásticos e das
resinas, já no mês de fevereiro, havia aumentado em Benedito Dias PFL
mais de 25%, sem que houvesse aumento do valor Eduardo Seabra PTB
do petróleo, da nafta e do etileno, isso iria acarretar Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
uma quebradeira dos pequenos e microempresários Fátima Pelaes PSDB
do setor de plásticos, como também a demissão do Jurandil Juarez PMDB
trabalhadores. Sérgio Barcellos PFL

São 200 mil trabalhadores, sendo que, deste Presentes de Amapá: 6
total, 100 mil estão no Estado de São Paulo. A previ- PARÁ
são é de que ocorram, já neste mês, se não for re- Anivaldo Vale PSDB
vista a situação, 10 mil demissões. Desdeth

O que nos espantou nessa audiência com o Pantoja
Secretário de Acompanhamento Econômico foi o Giovani
fato de S. Sll dizer que nada poderia fazer, porque Queiroz
não há controle de preços no Brasil; que eles perde- Jorge Costa
ram um mês de aplicação do reajuste no preço da Nilson Pinto
nafta, uma vez que o da resina foi aumentado, mas Renildo Leal
eles não aumentaram; que o lucro dos empresários Valdir Ganzer
do setor de resinas foi total no mês de fevereiro e Zenaldo Coutinho
que o aumento da nafta, agora em março, vai reduzir Presentes de Pará: 8
a margem de lucro dos que detêm o monopólio.

Ora, não há '1enhuma preocupação com o repi
que na ponta, mesmo sabendo que o acordo do se
tor automotivo com o Estado de São Paulo determi
na que não haverá aumento dos componentes. Por
tanto, o setor de autopeças não poderá fazer reajus
te no preço de seus produtos. E o grande setor que
fornece componentes para os carros é o de plásti
cos, não só no Estado de São Paulo, mas também
no Brasil. Logo, não é uma questão localizada; é
nacional.

Vamos procurar a Secretaria de Desenvolvi
mento Econômico para agendar uma reunião triparti
te em que estejam presentes a cadeia produtiva do
setor petroquímico, a representação dos fabricantes
de plástico e a dos trabalhadores, para tentarmos
uma saída; caso contrário, haverá uma quebradeira
do empresariado nacional, em particular do pequeno
e do microempresários. Os trabalhadores irão perder
mais postos de trabalho, aprofundando a recessão e
o aumento imediato da inflação.

Era o que tinha a dizer.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPurADOS:

RORAIMA

Partido
PPB
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdQB

PARAíBA

PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL

Claudio Cajado
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Jairo Azi
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

PFL
PTB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
João Caldas Pfv1'PI...JPSTJPSLJPMNtPSD
José Thomaz Nonô PSDB
Luiz Dantas PSDPI.JPSTJPSLJPMNtPSD
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

PSDB
PMDB
PPS
PMDB
PSB

Adauto Pereira
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
Luciano Bivar PSL Pl..JPSTJPSLJPMNtPSD
Luiz Piauylino PSDB
MamosdeJesus PTIPUPSTJPSUPM~SD

Marcos de Jesus PSTPl..JPSTJPSI..JPM'WSD
Ricardo Fiuza PFL
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 14

PSDB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PT

Átila Ura
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Themístocles Sampaio
Wellin€Jton Dias
Presentes de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 4

Freire Júnior PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PL PUPSTJPSlJPMNlPSD
Presentes de Maranhão: 9

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus ~tPSI...JPM'WSD

Almeida de Jesus PL PUPSTJPSUPMNiPSD
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PPB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes de Ceará: 19
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

RIO DE JANI:IRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PSOB
Carlos Santana PT
Celso Jacob POT
Oino Fernandes PSOB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva POT
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMOB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMOB
João Sampaio POT
Luís Eduardo PSOB
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Salomão POT
Mareio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PMOB
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSO
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSOB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
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André Benassi PSOB
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Oe Velasco PRONA PUPST/PSUPMN/PSO
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EdmarMoreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Eliseu Resende PFL
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMOB
Herculano Anghinetti PPB
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 150, parágrafo único do Re

gimento Interno, requeremos a dispensa do interstí
'cio regimental para inclusão na Ordem do Dia da
PEC nll 637-N9

Sala das Sessões, de março de 1999 - Ar
naldo Madeira, Líder do Governo - Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL - Henrique Eduardo Alves,
Vice-Líder do PMDB Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB Aécio Neves, Líder do PSDB Odelmo Leão
Líder do PPB Roberto Jefferson, Líder do PTB 
Eduardo Paes, PFL - RJ - Pauderney Avelino,
PFUAM Pedro Novais, PMDB/MA - Maria Abadia,
PSDB-DF - Paulo Kobayaschi, PSDB/SP - Deus
deth Pantoja, PFUPA - Albérico Cordeiro,
PTB/AL - Jorge Costa, PMDB/PA - Severino Ca
valcanti, PPBIPE - Paulo Octávio, PFUDF - Men
des Ribeiro Filho, PMDBIRS - Flávio Derzi,
PMDB/MS - ~osé Rocha, PFLlBA - Márcio For
tes, PSDBJRJ - Edinho Bez, PMDB/SC - Moroni
Torgan, PSDB/CE - Osvaldo Biolchi, PMDB/RS 
Nárcio Rodrigues, PSDBIMG - Jutahy Júnior,
PSDBIBA - Eliseu Resende PFUMG - Osmânio
Pereira, PMDBIMG - Philemon Rodrigues,
PMDBIMG, Marçal Filho, PMDBIMS, Aníbal Go
mes, PMDB/CE - Eunício Oliveira, PMDB/CE, Mú
cio Sá, PMDBIRN - João Matos, PMDB/SC - Car
los Dunga, PMDBIPB - César Schirmer,
PMDBIRS - Mendes Ribeiro Filho, PMDBIRS 
Waldemir Moka, PMDBIMS, - lédio Rosa,
PMDBIRJ - José Borba, PMDB/PR - Mattos Nas
cimento - PMDBIRJ - Freire Júnior - PMDBITO;
Jorge Costa - PMDBIPA - Pedro Henry,
PSDBIMT, Antonio Feijão, PSDB/AP - Dr. Heleno,
PSDBIRJ - Manoel Salviano, PSDB/CE, Ubiratan
Aguiar, PSDB/CE - Saulo Pedrosa, PSDBIBA 
Themístocles Sampaio, PMDBIPI; Geovan Frei
tas, PMDB/GO - Pastor Jorge, PMDBIDF - Regis
Cavalcante, PPS/AL - Júlio Semeghlni, PSDB/SP
- Zenaldo Coutinho, PSDBIPA - Feu Rosa,
PSDBIES - Franclstônio Pinto - PMDBIBA - Au
gusto Franco, PSDBISE - Lino Rossi, PSDBIMT 
Anlvaldo Vale - PSDBIPA - Antonio - Carlos
Pannunzio, PSDBISP .:. Darcislo Perondi, PMDBlRS
- Werner Wanderer, PFLlPR - Barbosa Neto,
PMDB/GO - Elton Rohnelt, PFLlRR - Ronaldo Cezar

o Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presi
dente.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero comuni
car à Casa que estou entrando com uma moção de
louvor em homenagem à chegada do Arcebispo D.
Gerardo Majella Agnelo, na Bahia, para sua posse
no dia 11 deste mês.

Solicito à Mesa que essa moção seja divulgada
em todos os veículos de comuniçação da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exª
será atendido nos termos regim~~tais.

O SR~ MAGNO MALTA-'Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. .

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

O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, comunico à Mesa
que estou encaminhando dois projetos de lei de mi
nha autoria. O primeiro se refere à venda e locação
de fitas de vídeo com cenas de sexo explícito; o se
gundo, que reputo de grande importância, dispõe so
bre a isenção de Imposto de Renda a aposentados e
pensionistas na condição que especifica. Este proje
to diz o seguinte:

Ficam o aposentado e o pensionista
isentos do Imposto de Renda quanto aos
r~ndimentos oriundos de imóveis que alu
guem no valor de até 500 reais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex!!
será atendido, nos termos regimentais.
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Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSD O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
Paulo Paim . PT passar à apreciação da matéria que está sobre a
Pompeo de Mattos PDT mesa e da constante da Ordem do Dia. .
Telmo Kirst PPB O SR. PRESIDENTE (Michel Temér) - Matéria
Waldir Schmidt PMDB sobre a mesa:
Veda Cruzius PSDB
Presentes de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 303 Se
nhores Deputados.
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Coelho, PSDB/RJ - João Almeida; PSDBlBA - Sr. Presidente, só é admitida a decisão da
Emerson Kapaz, PSDB/SP - Arthur Virgílio, Mesa em sessão do. dia 20 d.e m.~!o quandQ.se tratar
PSDB/AM - Nelson Marchezan, PSDB/RJ - de votação de redação final, porque não se trata do
Pau Io Feijó, PSDBIRJ - Alexandre Santos, mérito, porque a redação final é parte inte'grante do
PSDBIRJ - Paulo Magalhães, PFUBA - Marinha mérito. Neste caso, o requerimento é anti-regimen-
Raupp, PSDB/RO - Roberto Jefferson, PTBIRJ - tal. Por quê? Porque a matéria vai começar a trami-
Germano Rlgotto, PMDB/RS. tar. A Comissão Especial deu parecer sobre o méri-

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço to. Vamos iniciar o primeiro turno do mérito. Então,
a palavra para uma questão de ordem. esse interstício diz respeito ao mérito de uma maté-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ria inteiramente nova.
Exa. a palavra. Imagine V. Exa. se esse requerimento for acei-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revi- tol? Amanhã, depois de votar o primeiro turno, entra
são do orador.) - Sr: Presidente, a:questão de or- um requerimento propondo o fim do interstício de

cinco sessões.dem que formulo a V. Exa. está respaldada em
uma resolução da Mesa a uma questão de ordem Portanto, Sr. Presidente, esses procedimentos
formulada por mim e pelo Deputado Miro Teixeira relacionados com o mérito têm autonomia. E, neste
na sessão do dia 20 de maio de 1998, por ocasião caso, o Regimento Interno é claro. O § 52 diz que o
da votação da redação final da Reforma Adminis- interstício é de duás sessões e, em seguida, diz que
trativa. só se pode usar o Regimento para a emenda consti

tucional quando o art. 150 não colide com o art. 202.
Aquela questão de ordem formulada a V. Exa. Trata-se de uma contradição. O art. 150 é contradi-

dizia respeito à votação da redação final. Foi apre- tório ao art. 202, § 52.
sentado requerimento para eliminar o interstício da
redação final da reforma administrativa. Argumenta- Portanto, esse requerimento não pode ser aca-
mos que o § 5º do art. 202, no que diz respeito à tado pela Mesa para deliberação em plenário.
emenda constitucional, estabelece rito próprio. Eis o Acrescento outra questão: é uma maneira indi-
que determina o art. 150, em seu parágrafo único: reta de se mudar o Regimento Interno. Através de
pode ser aplicado quando não colidir com o § 52 do um requerimento se muda o Regimento Interno. Em

202 . se tratando de matérias que têm tramitação especial,art. .
esse requerimento está de acordo com o rito espe-

Tenho a resposta da Mesa à questão de or- cial que a tramitação de emenda constitucional exi-
demo O § 52 do art. 202, mencionado por V. Exa., diz ge, assim como no caso de reforma do Regimento,
respeito ao parecer de mérito. No que se refere à re- de projeto de código e de tomada de contas do Pre-
dação final, aplicam-se as disposições gerais do art. sidente da República.
194 e do art. 195. Para concluir, Sr. Presidente, a bancada de

O art. 195 estabelece que se exclui do cõmpu- Oposição respeitou rigorosamente o Regimento da
to o dia da sessão inicial e inclui-se o do vencimento, Comissão Especial. O Presidente da Comissão diri-
em relação ao prazo de duas sessões. giu aquela Comissão com civilidade - disse isso hoje

No que diz respeito ao art. 202, o § 52 é claro: aos jornais. A bancada de Oposição não foi à guer-
"Após a publicação do parecer e interstício de duas ra, porque foi respeitada, encaminhou e o Regimen-
sessões, a proposta será incluída na Ordem do Dia." to foi cumprido. Na sexta-feira, os Deputados do PT
A proposta só pode ser incluída na Ordem do Dia estavam aqui, em número de seis. Não fizemos obs-
após o interstício de duas sessões. Esse interstício trução. O Governo não obteve quorum para a ses-
de duas sessões é diferente do defendido pela Lide- são que, portanto, não teve efeito. A sessão de se-
rança do Governo quanto à redação final. Por quê, gunda-feira não vale, porque é a primeira. Aplica-se,
Sr. Presidente? Porque os arts. 194, 195 e 280 di- então, o art. 280. Para a tramitação da emenda
zem que a redação final integra o turno de votação. constitucional, a primeira sessão é a de hoje; a se-
Portanto, a redação final, que foi objeto de decisão gunda, a de amanhã. Amanhã à noite, V. Exa. con-
da Mesa, estava respaldando o primeiro turno - no voea uma sessão extraordinária para iniciar a apre-
caso, o segundo turno. cjação da emenda constitucional.

No caso em pauta deste requerimento, trata-se Chamo a atenção da Casa. A Oposição não
de mérito. Vamos iniciar a discussão de mérito, a vo- -quer guerra - e não fizemos guerra na Comissão Es-
tação de mérito e decidir sobre o mérito. pecial. Mas, ao se fazer um requerimento eliminando



Portanto, Sr. Presidente, com essas alegações
solicito a V. Exa. que considere o requerimento para
efeito de apreciação pelo Plenário desta Casa.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra para aditar.

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

O SR. MIRO TEIXEIRA· (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Na questão de ordem suscitada
pelo Deputado José Genoíno, que recorreu a uma
questão de ordem anterior - à qual também fiz um
aditamento -, penso que devemos considerar alguns
aspectos de natureza regimental, constitucional e
política.

De natureza regimental, do nosso ponto de vis
ta, é claro que, no momento em que o Regimento In
terno define um rito próprio para a tramitação consti-
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O interstício, abre-se um precedente inaceitável para Pois bem. Na sexta-feira, que seria a primeira ses-
a Oposição. são após a votação do parecer, tínhamos aqui, às

Por issQ"apelo regimentalmente para V. Exa., 9h30min, cerca de 38 Deputados, e, assim sendo, a
na forma' de questão de ordem, no sentido de que sessão não se realizou por falta de quorum. Mais
não submeta ao Plenário esse requerimento. Não tarde, entre o meio-dia e as treze horas, já tínhamos
queremos que uma votação por maioria simples na Casa 85 Deputados, mas não houve sessão, em-
mude o Regimento Interno, criando um casuísmo re- bora tenha havido a distribuição dos avulsos. Portan-
gimental que prejudicará a disputa de mérito. Aliás, é to, os avulsos foram distribuídos já na sexta-feira.
essa disputa que queremos fazer aqui, como fize- Tomando-se a interpretação do Regimento, o §
mos na Comissão Especial. 52 do art. 202 diz o seguinte:

Respeitosamente, Sr. Presidente, esse requeri- Após a publicação do parecer e inters-
mento não pode ser acatado. Se esse requerimento tício de duas sessões, a proposta será
for submetido à votação, o interstício será eliminado incluída na Ordem do Dia.
por maioria simples e ficaremos sem segurança regi- Ora, a distribuição do avulso na sessão de sexta-
mental para tratar de emenda constitucional com a feira _ aliás, no dia de sexta-feira e não na sessão _
complexidade dessa matéria. pode ser entendidg como distribuição ou publicação do

É esta a questão de ordem que formulo a parecer. I

V. Exa. Portanto, Sr. Presidente, e recorrendo poste-
O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, riormente ao art. 150 do Regimento, o seu parágrafo

peço a palavra para contraditar. único prevê que a dispensa de interstício para inclu-
O SR. PRESID.ENTE (Michel Temer) - Tem são em Ordem do Dia poderá ser concedida pelo

V. Exa. a palavra. Plenário, a requerimento de um décimo da composi-
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. ção da Câmara, com a distribuição dos avulsos com

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei- antecedência mínima de quatro horas.
ramente faço uma observação: ninguém está Assim, primeiro, distribuímos os avulsos na
querendo guerra ou falando de guerra; estamos sexta-feira e estes foram do conhecimento de todos;
simplesmente falando de possibilidades regimen- segundo, estamos fazendo um requerimento que
tais. não está solicitando 24 horas, mas está fazendo

Confirmo o que disse o Deputado José Genoí- apenas uma consideração, tendo em vista a não-
no: no processo de tramitação dessa proposta de realização da sessão de sexta-feira.
emenda constitucional, a postura da Oposição foi re- Lembro, Sr. Presidente, que, no caso da Previ-
gimental e cordial. A Oposição fez obstrução, mani- dência, como já lembrou o Deputado José Genoíno,
festou sua posição contrária, observou todos os dis- houve procedimento semelhante, com a aprovação
positivos regimentais, seja na Comissão Especial, do Plenário, para o interstício de apenas quatro ho-
seja na realização das sessões de segundas e sex- raso
tas-feiras, dias em que temos mais dificuldades para
atingir quorum.

Lembro-me de que, em uma segunda ou sexta
feira, quando atingimos o quorum de cinqüenta e
dois Deputados, catorze eram da Oposição, o que
demonstra que a Oposição não fez obstrução. nem
utilizou manobra alguma que não fosse absoluta
mente regimental.

Sr. Presidente, não estamos querendo guenaou coisa
alguma. Queremos simplesmente observar o Regimento
Intemo no que for possível. Alguns dispositivos podem
favorecer à Oposição; outros, podem favorecer uma
interpretação que ajude à vdaç€K).

Veja bem, Sr. Presidente, estamos aqui diante
de uma formalidade, ou melhor, de uma simples for
malidade. O que aconteceu? A Comissão votou o
seu parecer às 10 horas da noite, na quinta-feira.



Aplicam-se à proposta de emenda à
Constituição, no que não colidir com o esta
tuído neste artigo, as disposições regimen
tais relativas ao trâmite e apreciação dos
projetos de lei.

Ou seja, todas aquelas regras de tramitação
dos projetos de lei.

Se eu lesse, no § 5!!, a seguinte hipótese:

Após a publicação do parecer e inters
tício de duas sessões, a proposta será in
cluída na Ordem do Dia, vedada a quebra
do interstício.

Então eu diria: esta regra geral impede qual
quer quebra de interstício, porque trata-se de regra
especial.

Portanto, não vejo, Srs. Parlamentares, como
acolher a questão de ordem levantada por V. Exas.
Quero salientar que me preocupei muito com a ex
posição que V. Exas. fizeram no tocante ao interstí
cío das cinco sessões. E a primeira impressão que
tenho é a de que até esse interstício, eventualmente,
sem nenhum compromisso com a tese, poderia ser
quebrado. .

Por essa razão, saliento mais uma vez que a
matéria já está vencida e foi submetida - não era
eu quem presidia a sessão na oportunidade em
que V. Exas. levantaram a questão de ordem -,
por meio de recurso aqui interposto, à apreciação
d~ Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, que deverá examiná-Ia. Insistirei no sentido
de que a Comissão a examine com a maior rapi
dez possível, até para impedir a hipótese do interstí
cio de cinco sessões.

Poderia responder a essa questão de ordem,
afirmando que a matéria já foi versada em outro re
curso, mas isso não significaria que eu não poderia
modificar a de.cisão. Entretanto, não me vejo em
condições regimentais de modificá-Ia, e, obediente
ao Regimento, indefiro a questão de ordem.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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tucional, a regra geral não pode ser aplicada nesse Ocorre que o art. 202, ao mesmo tempo em
caso. Senão, estaríamos diante da seguinte sistemá- que ~stabelece algo que já está na regração geral,
tica de organização regimental: existe a regra geral e ou seja, no art. 52, diz que, após a publicação do pa-
ela teria de ser repetida em cada descrição de rito recer e o interstício de duas sessões, a proposta
processual de tr~mitação de projeto. será incluída na Ordem do Dia. A esse artigo se co-

Existe a descrição da quebra do interstício no necta o § 82 , que estabelece:
parágrafo único do art. 150, do Regimento Interno,
em que está claro que o interstício pode ser quebra
do a requerimento, com a autorização do Plenárío e
a distribuição de avulso com pelo menos quatro ho
ras de antecedência.

Depois, vem a regra para a tramitação de emenda
constitucional, fala-se no interstício de duas sessões e
não se abre a ressalva da quebra do interstício.

Obviamente, a regra do art. 192 do Regimento
Interno colide com a descrita no art. 150. Mas essa é
a visão regimental, que me parece muito clara. É
uma leitura pura e simples do Regimento Interno,
uma interpretação da sistematização da sua própria
organização.

Mas, no caso, existe uma questão política. O
que se pretet;lde ganhar com esse requerimento? A
possibilidade de não se votar às quintas ou sextas
feiras? Afinal ,de contas, estamos no começo da Le
gislatura. O que propõe a Liderança do Governo?
Que a Câmara dos Deputados funcione às terças e
quartas-feiras? Nós, da Oposição, somos contra, Sr.
Presidente, pela razões regimentais e políticas que
não são didáticas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Decido a
questão de ordem e o faço no sentido de indeferi-Ia.

Srs. Parlamentares e Srs. proponentes da
questão de ordem, confesso que vim ao plenário
ainda com alguma dúvida em relação a esse tema,
mas acabei de concluir, em face das razões Iimpi
damente expostas pelos Deputados José Genoíno
e Miro Teixeira, assim como a contradita do Depu
tado Arnaldo Madeira, que curiosamente é possí
vel a quebra do interstício, não apenas na hipóte
se das duas sessões como, de igual maneira - e
não há qualquer compromisso da Presidência com
essa tese, porque vou examiná-Ia com maior de
tença -, no caso do interstício de cinco sessões, o
que considero, sem dúvida alguma, de gravidade
absoluta. Por isso, não estou comprometendo-me
com a tese.

O' que se faz éa velha discussão entre as re
gras gerais e as regras especiais de um texto legal.
De fato, há uma regração especial para o caso das
emendas constitucionais, que está disposta em todo
o título da' proposta de emenda constitucional cons
tante do art:' 201, assim como no do art. 202.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- camos nossa dignidade política, eliminando o inters-
são do orador. ) - Sr. Presidente, o requerimento é tício de·cinco sessões para a'votação da CPMF. Po-
assinado pelo Líder Arnaldo Madeira? demos perder o voto, não a dignidade política!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim. Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. MIRO TEIXEIRA - Só por S. Exa.? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Assumo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É assi- o compromisso político com esta Casa de não aceitar

nado também pelos Deputados Inocêncio Oliveira, nenhum requerimento que impeça a contagem das
Geddel Vieira Lima... cinco sessões entre o primeiro e o segundo turnos.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Estou esclarecido. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois peço a palavra pela ordem.

não. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço V. Exa. a palavra.

a palavra pela ordem. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, ouvi aten-

V. Exa. a palavra. tamente o nobre Líder do PT. Em primeiro lugar, não
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- aceito reprimenda de quem quer que seja. O Líder

são do orador. ) - Sr. Presidente, recorro da decisão do PT deve falar de acordo com aquilo'que acha cer-
de V. Exa. Solicito a atenção principalmente dos De- to para sua bancada. Não venha dizer que nós, da
putados que estão chegando a esta Casa, porque Liderança do Governo, procuramos contornar um
no dia 20 de maio de 1998 fizemos um recurso à Co- problema que tivemos com relação ao quorum da
missão de Constituição e Justiça e de Redação, o sessão de sexta-feira. Ele deve reprimir a sua ban-
qual versa sobre a redação final. Estamos avançan- cada e não a bancada do lado de cá,. pois há quem
do agora para o interstício de mérito, e preocupa-me fale por ela. (Palmas.)
muito a possibilidade de se eliminar o interstício de Em segundo lugar, Sr. Presider;lte, o Deputa-
cinco sessões. Isso é preocupante para nós, da do José Genoíno, que paira como um guardião do
Oposição, que somos minoria, porque poderemos Regimento, ainda discute questão já decidida por
perder, o que ocorre conosco na maioria das vezes V. Exa., uma questão vencida. Quem mais desres-
nesta Casa. peita o Regimento é o Deputado José Genoíno,

Chamo a atenção dos Deputados da Maioria que fica o tempo todo levantando questões de or-
para o fato de que estamos fazendo um jogo de- dem.
mocrático, aberto. Porém, tentam interpretar o Re-
gimento Interno de forma a nos prejudicar, sim, Sr. Presidente, não aceito reprimenda de quem
porque a base do Governo faltou à sessão de sex- quer sejal Fizemos o que fizemos baseados única e
ta-feira, omitiu-se, não compareceu, e agora quer exclusivamente no Regimento Interno. V. Exa.,

como guardião do Regimento e Presidente da Casa,
resolver seu problema mudando o Regimento In- decidiu desta maneira e assim vai ser feito, queira
terno.

ou não o Sr. Deputado José Genoíno, que deve sePeço aos coleg;as de outros partidos que não
chamem a Oposição de intransigente. Eu estava ater às decisões tomadas por V. Exa., emanadas do

Regimento Interno.
aqui na sexta-feira; só do PT havia seis Deputa- O SR. JOSÉ GENOíNO _ Sr. Presidente, peço
dos. Proporcionalmente, demos mais número
para o quorum de sexta-feira do que a base do a palavra pela ordem.
Governo. E, agora, aparece esse requerimento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
para eliminar o interstício, o que prejudica a Oposi- V. Exa. a palavra.
ção, que é sabidamente contra a CPMF. Na medida O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-
em que se levanta essa possibilidade, vão-se so- são do orador.) - Sr. Presidente, não quero pole-
mar vários recursos na Comissão de Constituição mizar a discussão nos termos utilizados pela Lide-
e Justiça e de Redação. rança do PFL, até porque não me referi a nenhum

Recorro da decisão de V. Exa., Sr. Presiden- Líder, exceto o Deputado Arnaldo Madeira, a
te. Essa situação cria um clima de disputa política quem' comuniquei que faria o requerimento. Não
que não tivemos na Comissão Especial, presidida citei nenhum Líder nem me; cQloco, quanto a essa
com civilidade, onde nos deram espaço para falar matéria, acima de qualquer Líder ou de qualquer

. e votar e não se criou caso. Não queiram que per- Deputado.



Art. 95. Considera-se questão de or
dem toda dúvida sobre a interpretação deste
regimento, na sua prática exclusiva ou rela
cionada com a Constituição Federal.

Se o Sr. Líder do Governo quiser responder,
esteja à vontade, mas não como questão de or
dem.

Tem a palavra, pela ordem, o Líder do Gover
no, Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do Milton Temer é muito preocupado com a ética e
acho importante que o seja. Mas S. Exa. acha que a
ética está apenas do seu lado.

Quero esclarecer aos Srs. deputados, que me
conhecem e sabem como estamos procedendo nes·
ta matéria, que desde o início da discussão da
CPMF, como de resto de outras matérias que passa
ram por nesta Casa, temos dito o seguinte: os técni
cos das áreas envolvidas e os Ministros estão à dis
posição para esclarecer dúvidas, para dar informa
ções a cada um dos Srs. Parlamentares. Isso é váli
do para a Situação e para a Oposição. Ou seja, os
Ministro~ Waldeck Ornélas, Pedro Malan e o Secre
tário-Executivo do Ministério da Saúde, Dr. Barjas
Negri, estiveram nesta Casa para esclarecer as dúvi
das dos deputados.

E é nesse sentido, nobre Deputado, que me te
nho manifestado. Tenho sido solicitado por deputa
dos da oposição, que querem esclarecimentos junto
aos Ministérios a respeito de determinadas proposi
turas de interesse do Governo e desta Casa. Portan
to, os Ministros das áreas respectivas estão à dispo
sição para prestar os esclarecimentos solicitados pe
los Srs. deputados.

Quero dar um depoimento sobre essa matéria.
Fala-se muito de pedidos deste ou daquele tipo.
Pois bem, Sr. Presidente. Vejo na discussão desta
matéria um espírito público do mais alto nível.
Muitos Deputados me procuraram preocupados
com a aprovação desta matéria devido ao seu signi
ficado para o País. Estão preocupados com a aplica
ção dos recursos.

Portanto, Sr. Presidente, continuaremos traba
lhando nessa linha, à disposição do Deputado Milton
Temer, para eventuais informações que queira junto
ao Governo.
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É tarefa da O~s!ção fiscalizar aquilo que lhe O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
compete, na 'condição d.e Minoria. E jamais desres- responder a V. Exa. Leio o art. 95 do Regimento
peitei V. Exa., Sr. Presidentel Interno:

Sabendo, por intermédio do Secretário-Geral
da Mesa, Sr. Mozart Vianna, que esse requerimento
seria apresentado, eu lhe disse que o considerava
regimentalmente inadequado e que iria apresentar
no plenário as razões.

As razões que apresentamos estão claras. Não
estou criando interpretação do Regimento Interno.
Tanto é assim que V. Exa. disse ter algumas dúvidas
ao se dirigir à Mesa. É uma questão delicada porque
abre precedente extremamente sério.

Sr. Presidente, nosso debate é de alto nível,
não é de ataque nem para dar lição. Citei apenas o
caso da Comissão Especial, porque lá fizemos um
debate político e não houve clima de esgarçadura.
Acho que a Casa deve funcionar assim, mas defen
demos, como Minoria, o respeito às regras que con
sideramos claras para o seu funcionamento. (Muito
bem!)

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, foi feito um deba
te jurídico sobre essa questão, mas quero levantar
<?utro eixo de debates, que diz respeito à votação.
E o eixo ético, sobre o qual quero esclarecimen
tos, aproveitando a presença do Líder do Governo
no plenário.

O Jornal do Brasil, edição de hoje, publicou o
seguinte artigo: "A estratégia do Governo para apro
var a CPMF é colocar todos os Ministros de plantão
para receber pedidos dos Deputados". Até aí nada
demais. Prossegue, entre aspas: "Os Ministros vão
ficar à disposição, informou o Líder do Governo na
Câmara, Arnaldo Madeira".

Considero essa declaração muito grave, .
atentatória à dignidade dos Parlamentares da
Oposição e ofensiva à probidade administrativa
dos Ministros do honrado Governo Fernando Hen
rique Cardoso.

Queria então fazer uma pergunta concreta: os
Ministros estão à disposição dos Deputados para
atender a que pedidos na votação da CPMF?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
questão de orçJem a ser respondida. Leio para V. Exa...

O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, se
ela não for respondida, vou encaminhar ofício à Cor
regedoria da Casa.



Não estamos tratando de requerimento de ur
gência para inclusão de matéria que não está na
pauta, mas de requerimento que nada tem a ver com
a Ordem do Dia e que, certamente, objetivará a in
clusão, em sessão extraordinária, da discussão de
umaPEC.

Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, somente
depois de votado o Item 1 da pauta poderíamos
apreciar esse requerimento. Não poderíamos fazê-lo
neste momento porque a pauta da Ordem do Dia
está distribuída e dela consta projeto de lei, de acor
do com o art. 85. O requerimento não pode ser apre
ciado antes da matéria prevista na pauta.

É essa a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Indefi

ro a questão de ordem de V. Exa. Exata e precisa
mente, sabe V. Exa. tanto quanto eu que as maté
rias previstas no art. 83, entre elas, redações fi
nais, requerimentos de urgência - que rotineira
mente colocamos_ em votação, como matéria sobre

. a mesa ., requerimentos de Comissão sujeitos a
votação e, como é o caso do presente requerimen
to, requerimentos de Deputados dependentes de
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O SR. MILTON TEMER - Sr. Presidente, peço mento, mas agora o fez no decreto de contingencia-
a palavra para uma reclamação, nos termos regi- mento.
mentais. . Alerto os Deputados no sentido de que conver-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem sem com os Ministros. Que não peçam liberação de
V. Exa. a palavra. suas emendas, porque foram vetadas.

O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
do orador.) - Sr. Presidente, quero chamar a aten- dente, peço a palavra para uma questão de or-
ção de V. Exa., e o faço com o maior respeito: essa demo
explicação do Deputado Arnaldo Madeira é atentató- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
ria a este Plenário. A Comissão Especial rejeitou os a matéria, Deputado?
requerimentos de convocação dos Ministros da área O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, Sr.
envolvida para explicarem o assunto aos Deputados Presidente.
em audiência pública. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo Madeira V. Exa. a palavra.
diz que a explicação dada aos Parlamentares da O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Maioria não precisa ser dada a esta Casa. Peço, en- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 85
tão, a V. Exa., que, na condição de Presidente, dê do Regimento Interno da Câmara dos Deputados é
cobertura ao Deputado da Oposiç~o que reclama e claro quando reza:
não ao Deputado da Maioria que impõe a sua vonta- "Findo o tempo da sessão - no caso, a
de. anterior -, o Presidente a encerrará anun-

A minha reclamação é justa. Se essa declara- ciando a Ordem do Dia da sessão de delibe-
ção, publicada em um jornal hoje, fosse feita contra ração seguinte e eventuais alterações da
a Maioria, se~uramente poder-se-ia invocar até a programação, na conformidade dos §§ 22, 32

Comissão de Etica. e 42 do art. 66, dando-se ciência da pauta às
Vou recorrer à Corregedoria da Casa, porque respectivas lideranças."

considero atentatória à dignidade dos Parlamentares Sr. Presidente, da pauta distribuída para a
da Maioria essa declaração do Líder do Governo, ou sessão do dia de hoje consta apenas a discussão
seja, que os Ministros não estavaroà disposição dos de projeto de lei de autoria da Deputada Maria EI-
Deputados para dar explicaçõés;· mas, sim, para vira.
atender a pedidos. Era isso que ele deveria dizer a
V. Exa. e não disse.

Mantenho a reclamação co.lltra a decisão de
V. Exa, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Eu recebo a reclamação de V. Exa.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi
publicado no Diário Oficial da União o Decreto n2 2.984,
que trata do contingenciamento do Orçamento. No
seu art. 22 está estabelecido que fica vedada a utili
zação dos limites a que se refere o artigo anterior
para o empenho de despesas relativas a subprojetos
que não estavam em execução no Orçamento de
1998.

Então, informo aos Deputados que vão con
versar com os Ministros que, por esse decreto, as
emendas estão vetadas, porque são subprojetos
novos. O Governo não vetou ao publicar o Orça-



O mais grave é o atropelo que se está fazendo
ao Regimento Interno; mais grave que isso é o des
respeito a todo este Congresso, que, no início desta
Legislatura, atesta publicamente que é muito melhor
"lascar" as regras internas, desrespeitar pactos regi
mentais e a convivência política, para adequar a
Casa a um condicionamento; ou seja, já se conce
beu que às quintas-feiras o Congresso Naciona.l não
precisa trabalhar. O testemunho que esta Casa pode
dar à sociedade é este: exigir-lhe mais sacrifícios
para superar a crise, cobrar-lhe mais impostos, en
trando noites e noites, rasgando o Regimento, des
respeitando o princípio elementar para alguns, po
rém mais do que nobre para o Parlamento, que é o
da convivência com as minorias, o princípio do res
peito, base central da democracia.

A tese defendida pelo Governo é de que a par·,
cela de recursos arrecadada com a CPMF seria
agregada ao Orçamento para a Saúde e permitiria a
ampliação dele. Esse foi o argumento mais utilizado
e que levou o Ministro da Saúde à época, Dr. Adib
Jatene, a correr o País para dizer que a Saúde esta
va doente e que carecia de mais recursos.

Entretanto, se avaliarmos o segundo ano de vi·
gência da CPMF, 1997, e o compararmos com 1998,
verificaremos que o Or9Bmento para a saúde teve
um decréscimo de 9%. E óbvio que esse decréscimo
permitiu ao Governo claramente complementar a
verba destinada à saúde com recursos da CPMF e
usar parte dela para cumprir acordos e alimentar a .
fúria e a rapinagem internacional em detrimento da
própria Saúde. Às vezes, alguns Parlamentares
abraçam a proposta da CPMF como capaz de viabili
zar a saúde.
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votação imediata, constituem-se no item matéria so- Deputados novatos, que puderam sentir na Comis-
bre a mesa e, portanto, são.colocadas imediatamen- são Especial o verd~deiro teatro !TI0ntado, J9do um
te em votaçãó. processo sordidamente elaboraéló nos bastidores,

A Ordem do Dia é o inciso V do art. 83; portan- culminado com a declaração do Deputado' .Arnaldo
to, seqüencial a esta matéria. Madeira de que os Ministérios fariam de tudo -, para

Daí por que indefiro, data venia, questão de o fato de que os Ministérios seriam utilizados para,
ordem de V. Exa. independentemente de qualquer posição pessoal, de

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- qualquer emenda que os Srs. Deputados apresen-
dente, respeitosamente recorro da decisão de tassem, que essa matéria não sofresse nenhum tipo
V. Exa. à Comissão de Çonstituição e Justiça e de arranhão, não sofresse o retardamento de uma
de Redação porque não entendo que este requeri- noite sequer.
mento se enquadre, como entende V. Exa., no in- À guisa do Orçamento, é bom lembrar o que
ciso IV. representou a CPMF no último período. Se observar-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo mos o primeiro ano de instituição da contribuição,
o recurso de V. Exa., que será encaminhado à Co- veremos que o Orçamento de 1996 para a Saúde foi
missão de Constituição e Justiça e de Redação. idêntico ao do exercício fiscal de 1995, ano em que

O SR. PRESID,ENTE (Michel Temer) - Para não havia a referida CPMF.
encaminhar a votação contra o requerimento, conce
do a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a matéria ora em votação é fruto
da crise econômica e, primordialmente, da pressão
que o Fundo Monetário Internacional faz sobre o
Governo.

É bom lembrar aos Srs. Deputados que todos
os olhos estão voltados para essa votação, que se
reveste claramente muito mais em um cenário de
simbolismo do que em uma proposta que possa via
bilizar economicamente as alternativas construídas
por este Governo para tentar suplantar a crise eco
nômica em questão.

Ora, Sr. Presidente, .iS formalidades para vota
ção dessa matéria revelam claramente toda a mano
bra: muito antes de ser apreciada na Comissão, o
Governo já sinalizava para o exterior como favas
contadas. Muito antes da sua apreciação enquanto
relatório na Comissão Especial, o Governo já dava
aos credores internacionais a garantia de que ela se
ria aprovada na Comissão Especial e que ele toma
ria todas as providências para que. esse mais novo
simbolismo, esse novo aceno para o mercado inter
nacional - nada mais, nada menos que isso - pudes
se passar pelo Plenário desta Casa sem um debate
profícuo, sem a devida relação e a completa vincula
ção dessa proposta com uma proposta efetiva de re
forma fiscal de contexto tributário. Esse é um contex
to completamente dissociado, momentâneo. Trata·
se de uma contribuição cobrada muito mais por
pressão política.

Chamo a atenção dos nobres Deputados que
adentraram esta Casa a partir de 1!l de fevereiro •
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Este é o momento em que talvez se usará, te, fica se perguntando: para onde vou? Que lado
Sras. e Srs. Deputados, a mesma máxima usada tomo? Genoíno me encantou; Arnaldo Madeira, mais
na Comissão: quanto mais rápido, melhor; quanto ainda. Assim fica a cabeça dos novos Deputados
mais à noitinha, melhor; quanto mais sem discus- que não conhecem o Regimento. E dá até medo de
são, melhor ainda. Tudo para que a sociedade só entrar numa discussão como essa.
tenha o resultado ao amanhecer, sem perceber Mas é preciso que atinemos para o fato de que
claramente onde residem os equívocos desta con- a intervenção do Sr. Presidente foi maravilhosa, sig-
tribuição. nificativa e de conformidade ao Regimento. Orgulha

Esta Casa já aprovou vários impostos, e a o Parlamento saber que tem um Presidente que co-
crise caminha a passos largos, em direção a colo- nhece o Regimento e tem autoridade para fazê-lo
car o País cada vez mais em risco. Mais uma vez, cumprirl Faço essa defesa com muita serenidade,
ela cometerá um atropelo. Será um atropelo e tam- sem nenhuma dúvida, porque fico com a intervenção
bém um desrespeito à democracia, tornando im- do Sr. Presidente.

. possível o debate. É preciso ganhar no voto, mas Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que
votando com base nas regras estabelecidasl (Mui- as publicações dos jornais desta semana _ de
to bem!) hoje, precisamente - falam muita coisa sobre o

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- meu partido, o PTB. São conversas truncadas so-
do a palavra ao Sr. Deputado Magno Malta, para en- bre o PTB, dizendo que estaríamos agora inviabili-
caminhar a favor. zando o Governo em função de uma birra, porque

O SR. MAGNO MALTA (PTB - ES. Sem revi- perdemos o Ministro Paulo Paiva. Gostaria de di-
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, zer, sobre isso, que o PTB deixou de ser um bal-
assistimos há pouco a um debate regimental da mais cão de negócios. Não fazemos negócios! Não que-
alta relevância para o Parlamento e para o Brasil. remos cargos do Governo Federal. O Ministro

Ouvir o Deputado José Genoíno falar sobre o Paulo Paiva era uma cota do Presidente da Repú-
Regimento Interno, sem dúvida alguma, para mim, blica. Nunca indicamos nada a S.Exa. Ele que faça
que sou neófito, recém-chegado a esta Casa, preci- de Paiva o que quiser. Não queremos cargo do
sando aprender tudo, é extremamente gratificante. O Governo Federal, mas ter independência para dar
Deputado José Genoíno tem fama neste País pelo apoio ético e crítico ao· Governo. O que é bom
seu conhecimento regimental e por suas intervençõ- para o povo será bom para todos nós do partido; o
es capacitadas, conforme revelou há pouco. que é ruim para o povo será ruim para nós do par-

Então, dou uma palavra para os novos Deputa- tido. Não vamos vender a nossa alma ao diabo por
dos: é preciso de fato estudar o Regimento e apren- causa de meia dúzia de cargos!
dê-lo, porque, senão, seremos S.Exas. os coadju- Sr. Presidente, se isso ocorrer - e faço esta
vantes, assistentes, batendo palmas por quatro anos afirmação do fundo da minha alma - abandono o
que passarão rapidamente, sem nada acrescentar- meu partido, porque não fui eleito em 77 Municípios
mos ao debate. do meu Estado, com 55 mil votos, para vir a esta

Ouvi o Deputado Arnaldo Madeira falar tam- Casa entregar a minha alma por um cargo de tercei-
bém sobre o Regimento, e, quando não se conhece ro escalão. Devo cumprir meu dever para com o
o Regimento, fica-se sem saber para onde ir, porque povo que me elegeu, o povo da minha Pátria, até
o Regimento tem margens. Aliás, o Deputado Arnal- porque tenho razões sobejas para isso.
do Madeira é um homem de bem, um gentleman.
Por isso quero, neste momento, dizer que a impren- Estou aqui, mas não sei por que razões. A lógi-
sa fala muito. A declaração atribuída a S. Exa. no ca humana não me traria para este lugar. Sou filho
sentido de que os Ministros estavam à disposição de uma faxineira e de um relojoeiro de uma cidade
para fazer troca e balcão de negócios com os Depu- do interior. A vida negou-me tudo: o direito a estu-
tados é ofensiva. Acho que um homem de sua es- dar, à saúde. E o que a vida me negou há quarenta
tirpe jamais abriria a boca para dizer asneira des- anos continua negando a muitos filhos do Brasil ain-
se tamanho. Mas a intervenção do Deputado Arnal- da hoje. Não tenho razões para tomar decisões con-
do Madeira, com base no Regimento, também é tre- tra os filhos do Brasil.
menda. Sr. Presidente, a expressão que foi colocada

E aí um sujeito como eu, de raciocínio lento, nos lábios do Deputado Arnaldo Madeira - e para
com dificuldade de entender as coisas, Sr. Presiden· isso a justificativa do meu partido - não tem qualquer
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tipo de sentido ou de validade. Fico com a interven- da assim vocês cedem e deixam acontecer certas
ção de V. Exa. coisas?"

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para Lamentavelmente, V. Exas. terão de dizer que
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre sim e aceitar de forma submissa a acusação de um
Deputado Arn~ldo Faria de Sá. eleitor, de um cidadão, porque se curvaram a mais

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. esta vontade do Governo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O que me choca é que o Deputado que tentou
Srs. Parlamentares, não vamos discutir aqui a se contrapor ao Deputado Walter Pinheiro é um De-
CPMF. Estamos discutindo uma questão regimental, putado novo, em primeiro mandato, e já está fazen-
a respeito de um requerimento que vai suprimir pra- do aqui este jogo. Pelo amor de Deus, Deputado
zos necessários para que muitos Parlamentares to- Magno Malta, não foi este mandato que lhe outorga-
mem conhecimento da proposta. ram! O mandato que lhe outorgaram foi para vir para

Esta proposta começou a tramitar na Legislatu- cá e brigar pelo direito parlamentar de fazer acordo.
ra passada. Muitos Deputados novos que aqui che- Desta forma, é fazer acordo com o diabo, nas suas
garam não conhecem essa matéria que já está tra- palavras. (Muito bem!)
mitando há longo tempo na Casa. Aliás, toda essa Esse é um acordo que não quero.
pressa do Governo, atropelando o Regimento, ocor- Deputados novos, tenham o mínimo de inde-
re porque perderam prazo. A contribuição provisória pendência! Exijam seus direitos, ou serão iguais
vigorou por dois anos. Havia tempo suficiente para a àqueles que querem simplesmente buscar seu espa-
provisória ser quase que definitiva, com tempo para ço. Não é esse espaço já repudiado pela sociedade
todos os prazos regimentais. Não havia necessidade que queremos, mas o espaço da luta, da dignidade,
de que, neste momento, os Srs. Líderes, desconhe- da honra e da moral.
cendo o valor de cada Parlamentar, individualmente, O Govemo que aí está já previa a inflação, porque
suprimissem o prazo que teriam para conhecimento a CPMF era de 0,20% e propuseram o percentual de
da matéria. 0,38%; já previram a inflação, que será de 90%.

De que trata esse requerimento? Esse requeri- Aqueles que concordarem com esse requeri-
mento não discute o valor da CPMF - se é 0,20% ou mento simplesmente estarão capitulando. Não esta-
0,38%. Está-se discutindo apenas que não se deu o rão fazendo acordo com o diabo, nobre Deputado
tempo para a discussão e o interstício necessário Magno Malta; estarão entregando a alma para o dia-
para o conhecimento da proposta. Isso é uma garan- bo. Se é essa a postura de muitos dos que para cá
tia do Regimento ao Parlamentar, individualmente. E vieram, só tenho a lamentar; mas, se houver fogo no
V.Exas., capitulando neste primeiro momento, vão espírito de cada um de V.Exas., como lutadores,
capitular ao longo do mandato, porque, toda vez que como guerreiros, para salvarmos esta Nação e dizer-
o rei quiser algo, encaminha-se um requerimento, mos não ao "FMI", votem não a este requerimento!
ignora-se o Regimento, e V.Exas. valerão menos do (Muito bem! Palmas.)
que valem. . O SR. MAGNO MALTA - Sr. Presidente, peço

O Parlamentar tem pouco valor, mas a culpa a palavra pela ordem. Meu nome foi citado pelo De-
é nossa. Nós nos damos pouco valor e aceita- putado Arnaldo Faria de Sá.
mos esses requerimentos de conchavos, que que- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A citação
rem simplesmente relegar a um plano ainda mais não foi desairosa. Não cabe manifestação, nobre
baixo o valor do Parlamentar. Todas as vezes que o Deputado.
Governo precisar de algo, teremos requerimento O SR. MAGNO MALTA - Não foi desairosa; foi
de urgência, de dispensa de prazo, de supressão desastrosa!
de interstício. Se o Regimento é a nossa bíblia e O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
nós a renegamos, qual será o nosso valor dentro Deputado Arnaldo Faria não foi deselegante com
desta Casa? Nenhum. V. Exa., Deputado Magno Malta; registrou apenas

Mas, ainda que V.Exas. aceitem que o valor um conselho. V. Exa. terá outra oportunidade.
seja nenhum, eu lhes pergunto sobre o valor que té- O SR. MAGNO MALTA - Foi muito deselegan-
rão na sua base, perante os seus eleitores, quando te. Chegou a ser desastroso!
lhes perguntarem: "Mas Deputado, o Governo tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa.
um trator, faz o que quer e o que bem entende e ain- terá outra oportunidade, Deputado Magno Malta.



Sou Deputado de primeiro mandato, mas,
particularmente, como professor e como evangélico
que sou, em todos os debates respeito as pessoas
que falam, para que, ouvindo, saiba examinar os
argumentos e votar. Cumpro o Regimento Interno e
gostaria que V. Exa., como Presidente, solicitasse
ao Plenário idêntica atitude a fim de que tenhamos
condições de ouvir os oradores e depois votemos
conscientemente.

Essa é a questão de ordem que formulo a
V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
a questão de ordem de V. Exa. Solicito ao Plenário,
como convém, o mais absoluto silêncio, em obediência
à disposição regimental. Peço aos-Srs. Deputados que
colaborem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Arthur Virgílio para encami
nhar a favor.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao contrário de
outros oradores, não vim para professar nenhuma
mensagem religiosa a quem quer que seja, até por
que, respeitando a religião de todos, aqui estou para
defender as minhas convicções, as convicções do
meu partido. Tampouco vim para tentar.estabelecer
o monopólio da honra - isso seria grosseiro com
meus colegas de qualquer matiz ideológico -, para
estabelecer o monopólio da integridade ou do patrio
tismo, até porque seria redundar na falta de polidez
para com meus colegas.

Vim para, de maneira bem simples, dizer que
vai chegar a hora do debate do mérito. Aí, cada
um, com seu viés próprio de patriotismo, vai expor
o que pensa do País, o que pensa do ajuste fiscal,
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O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o que pensa, portanto, da m8,téria que se relaciona à
peço a palavra para uma questão de ordem. Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ceira.
Exa. a palavra. Vim para dizer que é verdade, sim, que, aos

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem nossos olhos, tem sido exemplar o comportamento
revisão do orador) - Sr. Presidente, diz o art. 73 do da Oposição ao longo de toda a tramitação dessa
Regimento Interno: PECo Ela tem combatido, tem discutido, tem denun

ciado e tem cumprido seu papel de Minoria atenta.
Art. 73. Para a manutenção da ordem, Mas acrescento, novamente procurando manter mi-

respeito e austeridade das sessões, serão nha coerência de patriota: ela não se alça à boa ra-
observadas as seguintes regras: zão quando se diz vítima de esbulho regimental ou

. de atropelamento por parte da Maioria, porque o pa-
11 - Não será permitida conversação rágrafo único do art. 150 é nítido, cristalino, atestan-

que perturbe a leitura de documento, cha- do ser possível a quebra do interstício. Então, não
mada para votação, comunicações da Mesa, há violência qualquer.
discursos e debates.

Da mesma forma, no rito de tramitação da pro-
posta de emenda à Constituição em tela, não há ne
nhum dispositivo que colida com a perspectiva da
quebra do interstício. logo, não há abuso nenhum. A
Minoria, portanto, não faz outra coisa senão procurar
celeridade para sua versão de levar o Brasil a dar
certo. Esse é o seu papel. Seria até estranho se não
agisse assim. Violência, porém, não houve. Abuso
não aconteceu.

Finalmente, parece a nós, da Maioria, mesmo
irrelevante a discussão que ora se dá. Entendo ser
possível a quebra do interstício tanto entre o primei
ro e o segundo turnos, quanto entre o segundo turno
e a redação final. Se é assim e se há razão no que
foi muito bem exposto por V. Exa., Sr. Presidente,
Deputado Michel Temer, repito e repiso que não há,
de forma alguma, qualquer tentativa de manifesta
ção autoritária, imperial ou ditatorial da Maioria sobre
a Minoria.

Fico com minha consciência absolutamente
tranqüila porque tudo o que desejo é que os orado
res que se revezarão na tribuna para falar a favor ou
contra no mérito procurem livremente dar sua versão
de Brasil. Mas espero que o façam de maneira bem
franca - volto a pedir! - sem a tentativa de estabele
cer o monopólio fictício e estéril do patriotismo, sem
maniqueísmo, porque eles não levariam este País a
bom lugar, até porque maniqueísmo não rima com
democracia, não rima com um país capaz de estabe
lecer, sobretudo pela diversidade legítima das opi
niões, a grande união nacional requerida pelo bom
senso nas horas de crise.

Sr. Presidente, teremos a hora própria para ex
por nossas razões com relação ao mérito. E digo
isso de maneira até bem simples, bem ·humilde, bem
reverente, em atitude de respeito à bancada de opo
sição, admirável por sua combatividade. Conheço já
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diversos dos novos Deputados, que, tão combativos Como vota o Bloco PSB/PcdoEF .
quanto outros· tantos ·que por aqui passaram, have- O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE.
rão de dar, do seu jeito, da sua forma, à sua maneira Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
- jeito e maneira dos quais divirjo -, uma enorme PSB/PcdoB vota "não". .
contribuição para o jogo dialético desta Casa, para, O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
enfim, Sr. Presidente, formarmos a sensata opinião Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
que virará lei. vota favorável, vota "sim".

A escolha do povo, nas urnas de 1998, fez O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi-
com que houvesse uma maioria clara a favor da são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não",
aprovação da CPMF e uma minoria que insiste em vota contra o requerimento.
considerar que tal medida não é boa para o futuro Sr. Presidente, neste momento, encaminho a
do Brasil. V. Exa. requerimento para que seja aferida a opinião

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se não do Plenário já pelo processo nominal, porque vamos,
há esbulho do Regimento, se não há violência da de qualquer maneira, pedir verificação. Assim, eco-
Maioria, se não há autoritarismo sobre a Minoria, nomizaremos tempo nesse processo.
não há, por conseguinte, como se falar em "guerra", O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pode-
até porque a única guerra que se tem de mover nes- mos fazer a verificação nominal.
te País é a que procure consolidar, cada vez mais, a O SR. RICARDO IZAR _ Sr. Presidente, peço
democracia, a que procure conseguir um regime a palavra pela ordem.
econômico capaz de garantir verdadeira justiça so- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
cial para nosso povo. Não há razão para inúteis ani- Exa. a palavra.
mosidades. Há razão, bem ao invés, para tocarmos, O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem re-
de maneira bastante correta e plácida, o processo visão do orador.) _ Sr. Presidente, o PPB vota
de votação e, ao fim e ao cabo, computados os vo- "sim". .
tos, expormos ao País - cada qual com sua própria O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Sem
face, sem disfarces ou esconderijos; cada qual assu- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, tentamos deba-
mindo a responsabilidade 'que lhe cabe perante a ter esta matéria durante todo o tempo em que esteve
História, o papel que .Ihe cabe - os que votam "sim", em tramitação na Casa, mas não foi possível. Não o
com honra, e os que votam "não", com honra tam- foi na Comissão como não está sendo aqui, no Ple-
bém. Essa é a grande verdade. Essa é a linha da nário. Ou seja, não se quer discutir a questão.

sensatez. , O requerimento obedece a essa lógica, ou
Sr. Presidente, aguardarei o momento do de- seja, não discutir, não debater com Ministros, com

bate do mérito e o entrechoque estimulante das representantes do Governo, com Deputados, enfim,
idéias que faz bela a festa democrática e compõe a com ninguém.
visão do jogo dialético que nos irá apontar a verdade Na melhor das hipóteses, a matéria que está
chinesa: "nem a minha verdade nem a tua verdade", sendo votada tem o objetivo de não permitir que os
mas a verdade sintética, aquela que nasce do cho- Deputados, principalmente aqueles que chegaram
que democrático. Veremos o que pensa o povo de agora, tenham acesso a essa discussão.
nós e o que narrará a História a nosso respeito de~ O PT está em obstrução, contra a matéria.
pois de nos julgarem com liberdade e isenção. Cada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como
um, então, que cumpra Iimpamente com o seu de- vota o PSDB?

ver. O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! O orador é revisão do orador.) _ O PSDB vota "sim", Sr. Presi-

cumprimentado.) dente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
tação o Requerimento. Como votam os Srs. Líde- vota o PMDB?
res? O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.

Como vota o PV7 (Pausa.) Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim11, Sr.
Como' vota o PPS? (Pausa.) O PPS vota "nãoll

• Presidente.
Como ,vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

(Pausa.) vota o PFL?
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. PSB/PCdoB orienta seus Parlamentares a permane-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço cer em obstrução.
que se trata apenas de um requerimento que dispen- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
sa o interstício, já decidido regimentalmente por V. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
Exa, de acordo com o estatuto que rege os trabalhos o voto "sim".
de nossa Casa. O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.

Portanto, o Partido da Frente Liberal recomen- Sem revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Bra-
da o voto "sim", para que, após a aprovação do re- sileiro encaminha o voto favorável ao requerimento,
querimento, possamos, em sessão extraordinária, Sr. Presidente.
iniciar uma ampla discussão sobre a matéria. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

O PFL recomenda o voto "sim". 'visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como balhadores é contra a matéria, mas encontra-se em

vota o Governo? obstrução.
O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re- O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE.

visão do orador.) - O Governo recomenda o voto Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito à
"sim", Sr. Presidente. Mesa retificação no painel. O encaminhamento

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como correto é obstrução. PSB e PCdoB estão em obs-
vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD? trução

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco a palavra pela ordem.
PUPST/PMN/PSUPSD vota "não" ao requerimen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
to. V. Exl a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
balhadores está em obstrução, não concorda com a PSDB convoca os seus Parlamentares ao plenário,
matéria. O PT é contra a CPMF, mas orienta sua para a vot&ção nominal do requerimento para vota-
bancada a permanecer em obstrução. ção da CPMF. .

O SR. MIRO TEIXEIRA (pOr - RJ. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
são do orador.) - Sr. Presidente'; o PDT votará con- Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro-
tra a matéria, assim que atingirmos o quorum. cesso de votação nominal. ,

Informo aos Deputados ql,l~ estão na fila que O SR. WALTER PINHEIRO - S~. Presidente,
orientaremos a maneira de vÇ)tar quando chegar a peço a palavra pela ordem.

hora. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos V. Exl a palavra.

dar início à votação nominal. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados visão do orador.) - Sr. Presidente; o Partido dos Tra-

que tomem os seus lugares, a fim de ter início a balhadores encontra-se em obstrução.
votação pelo sistema eletrônico. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Está iniciada a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Queiram seguir a orientação do visor de cada da Frente Liberal, PFL, recomenda o voto "sim" e

posto. reitera o apelo aos Srs. Parlamentares para que
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a compareçam ao plenário, a fim de que possam exer-

palavra pela ordem. citar o direito de voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Até agora, votaram 217 Srs. Parlamentares. Os
V. Ex!! a palavra. partidos de oposição estão em obstrução. Precisa-

o SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- mos atingir o quorum de 257 votos para poder, ao
são do orador.) - 9 PSDB reitera o voto "sim", Sr. concluir esta matéria, passar à Ordem do Dia e, em
Presidente. sessão extraordinária, i,niciar uma ampla discussão

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE. sobre a CPMF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Nesta votação, o PFL recomendaóvoto ·sim".



VOTARAM:

Em conseqüência, está convocada sessão ex
traordinária para hoje à noite, logo após a sessão or
dinária.

Ficam abertas desde já as inscrições para a
sessão extraordinária.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

SIM 317
NÃO 111
ABSTENÇÕES: 05
TOTAL 433

É aprovado o requerimento de dispensa de
interstício regimental para inclusão na ordem do
dia da proposta de emenda à constituição nº
637/99.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Parlamentares que perl\laneçam em plená
rio. Teremos"·outras votações nominais na sessão de
hoje. !;:

O SR. \VALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palav!~pela ordem.

_.'J. ,
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O SR. RÉGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota V. Exll a palavra.
"não" ao requer'imento. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. revisão do orador.) - Sr. Presidente, até para tal-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido vez aliviar o sofrimento dos nobres companhei-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um ros, peço a V. Exll que permita a inscrição para o
apelo aos Srs. Parlamentares, para que venham ao debate.
plenário. Estamos em pleno processo de votação de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É preci-
um requerimento, e os partidos de oposição estão so primeiro aprovar o requerimento, nobre Deputado.
em obstrução. Precisamos. adquirir um quorum de Se este for aprovado, abrirei as inscrições logo em
257 Srs. Deputados votantes. Votaram, até o pre- seguida.
sente momento, apenas 231 Srs. Parlamentares. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
Precisamos atingir o quorum regimental para que peço a palavra pela ordem.
possamos iniciar a discussão da CPMF. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

PFL, "sim". V. Exll a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem re- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
o voto "sim" nesta matéria e convoca os Srs. Par- "não".
lamentares que ainda não vieram ao plenário a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anun-
acorrer imediatamente ao recinto e, mais do que cio a presença no plenário do ilustre Vice-Gover-
isso, a nele permanecer, porque, na seqüência, nador do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Moa-
matérias da maior relevância serão votadas. É fun- cir Kholl.
damental que votemos ainda hoje o projeto da Peço o aplauso para S. Ex' (Palmas.)
CPMF, que conclui a responsabilidade do Con- O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-
gresso Nacional em relação ao ajuste fiscal. Have- cerrada a votação.
rá inúmeras votações nominais ainda esta noite, e O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden-
é fundamental que, o mais rápido possível, apro- te, peço a palavra pela ordem.
vemos este requerimento e iniciemos a votação do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mérito. V. Exll a palavra.

O PSDB vóta "sim". O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB -
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu

revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez atin- voto na votação anterior foi "não".
gido o quorum, o Partido dos Trabalhadores O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
orienta sua bancada a votar "não". O PT vota o resultado da votação.
"não" à CPMF.

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) -" Sr. Presidente, atingido o
quorum, o PDT recomenda à sua bancada que vote
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, uma vez
atingido o quorum, o Bloco PSB/PCdoB recomenda
o voto "não".
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Proposição: PLt". N. 637/99 - REQUERIMENTO
.QUEBRA DE INTERSTíCIO

Início Votação: 09/03/1999 18:01

Fim Votação: 09/03/199918:15

Resultado da Votação
Sim 317
Não 111
Abstenção 5 .

Total da Votação 433

Art. 17 1

Total Quorum 434

Obstrução 2

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:54

Orientação
PFL -Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PDT-Não
PTB-Sim
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSUPMN/PSD - Não
PPS - Não
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picam~o PSDB Sim
Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Giovanni Queiroz POT Não
Jorge Costa PMDB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 10

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Confúcio Moura PMOS Sim
Eurípedes Miranda POT Abstenção
Expedito Júnior PFL Sim
Ni/ton Capixaba PTS Sim
Oscar Andrade PFL Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Sittar PMDS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros POT Não
Zila Bezerra PFL Sim

,Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira 'PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSTIPSUPMN/PSD Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PMDB Sim
Amon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo TéTxeira PMDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pinheiro Landim P~DB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Mussa Demes. • • Lo Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9
RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betínho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PMDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Abstenção
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedrq Eugênio PSB PSB/PCDOB Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salatiel Carvalho PMDB Sim

Total Pernambuco: 21
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ALAGOAS
Albérico Cordeiro

Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis

Total Sergipe: 6

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro lrujo
Roland Lavigne

Partido

PTB

PPB
PSB
PMN
PSDB
PSD
PMDB
PPS

PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PSB
PSDB

PFL
PFL
PDT
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL .

PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL

Bloco

PSB/PCDOB
PUPST/PSUPMN/PSD

PUPST/PSLlPMN/PSD

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Siql
Sim
Sím
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Partido Bloco Voto
BAHIA

Saulo Pedrosa PSDB Sino
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Melles PFL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim

Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim

Ibrahim Abf-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Não

José Militão ·PSDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Porteia PST PUPST/PSUPMN/PSD Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Não

Maria Elvira PMDB Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmânio Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Não

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PSDB Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB Sim

Virgílio Guimarães PT Não

Vittorio Medioli PSDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total ..Minas Gerais: 41
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Partido Bloco Voto
EspíRITQ SANTO

Alofzio Santos PSOB Sim
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT N~o

José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
Aldir Cabral PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira. PFL Sim
Ayrton Xerez PSOB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Or. Heleno PSOB Sim
Eber Silva POT Não
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB ..PSB/PCOOB Não
João Mendes PMOB Sim
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luís Eduardo PSOB Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Salomão POT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSOB Sim
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Baltazar PSB ·PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó PSOB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não
Total Rio de Janeiro: 41
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSDB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Abstenção
Fernando Zuppo PDT Não
Franco Montora PSDB Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José de Abreu PSOB Abstenção
José Genoíno PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lamartine Posella PMOB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Obstrução
Maluly Netto PFL Sim

- Marcelo Barbieri PMOB Não
Marcos Cintra P,L PUPST/PSUPMN/PSD Não
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Nelson. Marquezelli PTB Sim
NeutQI1 Lima POT Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
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Partido Bloco Voto

Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PPB Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PPB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Muri/o Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais .PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Não
Flávio Derzi PMDB $im
João Grandão PT Não

Marçal Filho PMDB Sim

Nelson Trad PTB Sjm
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Partido Bloco Voto.

Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PFL Sim
Airton Roveda PFL Sim
Chico da Princesa PTB Sim
Oilceu Sperafico PPB Sim
Or. Rosinha PT Não
FlávioArns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Max Rosenmann PSOB Sim
Moacir Micheletto PMoB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Osmar Serraglio PMoB Sim
Padre Roque PT Não
Pastor Oliveira Filho PPB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim

Valdomiro Meger PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMoB Sim
Edison Andrino PMoB Sim
Fernando Coruja POT Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMoB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMoB Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Sim

Totál Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton.Oipp PoT Não
AlceU Collares PoT Obstrução
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RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt

Total Rio Grande do Sul: 27

Partido

PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PST
PT
PDT
PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto

Sim.
Sim
Abstenção
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
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O SR. GERMANO RIGOITO - Sr. Presidente, não diz respeito, que nada tem a ver com o assunto
peço a palavra pela ordem. em ql:lestão.

O SR: PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sr. Presidente, como autciràdo projeto, gosta-
V. Exª a palavra. ria de solicitar a sua retirada da pauta e que volte tão

O SR. GERMANO RIGOITO (PMDB - RS. logo este assunto da CPMF se encerre, porque não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- queremos que nosso projeto seja montaria de outros
ção anterior, meu voto foi "sim". interesses.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB - Muito obrigada.
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na O SR. JOÃO PIZZOLAITI (PPB - SC. Sem
votação anterior, meu voto foi ·sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re- pela ordem.
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
meu voto foi "sim". V. Exl a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem O SR. JOÃO PIZZOLAITI (PPB - SC. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "sim". anterior, meu voto foi "sim'"

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG. A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "não". anterior, meu voto foi "sim".

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PMDB - O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão
SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votação anterior, meu voto foi "sim". meu voto foi "não".

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem O SR AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação palavra pela ordem.
anterior, meu voto foi "não". O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPB - RR. Sem V. Ex· a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
anterior, meu vo~o foi "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB cumpri-

A SRA. N1ARINHA RAUPP (PSDB - RO. Sem menta a Deputada Maria Elvira pela iniciativa, ante-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação cipando inclusive a posição favorável à proposta.
anterior, meu voto foi "sim". Certamente, dará agilidade para a votação de maté-

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem re- ria essencial para o País, que é a CPMF, que preci-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação sa ser deliberada ainda hoje.
anterior, meu voto foi ·sim". O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exl a palavra.
V. Ex!! a palavra. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
visão da oradora.) - Sr. Presidente, sou autora do Pro- rior, meu voto foi "não".
jeto de Lei nQ 3.769-A, de 1997, que mereceu desta O SR. MÁRIO DE OLIVEIRA (PMDB - MG.
Casa processo de urgência urgentfssima para atender Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
a uma reivindicação antiga do movimento de mulheres, ção anterior, meu voto foi "sim".
que é a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora A. SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL -
da mama pela rede do SUS nos casos de mutilação RJ . Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
decorrente de tratamento de câncer. votação anterior, meu voto foi "sim".

Este projeto é da maior importância para o mo- O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
vimento de mulheres. Na semana em que se come- peço a palavra pela ordem.
mora o Dia Internacional da Mulher, gostaríamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que fosse votado dentro do espírito que merece, e V. Ex· a palavra.
oão que ficasse aqui recebendo adesões e encami- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
nhamentos a favor para se discutir outro projeto, que visão do orador. ) - Sr. Presidente, a retirada da ma-
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téria, solicitada pela Deputada Maria Elvira, em nos- O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
so modo de ver, deveria ser encaminhada através Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
de um requerimento de retirada. A votação dessa anterior, votei -sim".
matéria não pode ser utilizada para retardar o pro- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
cesso de votação da CPMF. Não creio que seja isso não.
que a Deputada Maria Elvira deseja, até porque nos- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
sa sessão vai até as 19h.

É bom lembrar que há um requerimento de ur- - 1 -
gência da nobre Deputada Maria Elvira, assinado em PROJETO DE LEI NR 3.769-A, DE 1997

(Da Sra. Maria Elvira)comum acordo com todas as lideranças, por enten-
der a importância dessa matéria, a sua combinação Discussão, em turno único, do Projeto
com o Dia Internacional da Mulher. de Lei nIl 3.769, de 1997, que dispõe sobre a

Portanto, em nossa opinião, é uma leitura infe- obrigatoriedade da cirurgia plástica repara-
Iiz porque, de forma nenhuma, dez ou quinze minu- dora da mama pela rede de unidades inte-
tos a mais para que votemos essa matéria podem grantes do Sistema Único de Saúde - SUS
ser considerados como manobra para retardar a vo- nos casos de mutilação decorrentes de
tação da CPMF. Espero que não sejamos tachados de tratamento de câncer. Tendo parecer da
estarmos tentando utilizar a votação dessa matéria Comissão de Seguridade Social e Família,
como manobra para retardar a votação da CPMF. pela aprovação (Relatora: Sra. Jandira

Não foi com esse espírito que nós da Oposição Feghali). Pendente de parecer da Comissão
assinamos prontamente o requerimento de urgência. de Constituição e Justiça e de Redação.
Acho que é matéria de suma importância e até muita O SR. ARMANDO ABíLlO - Sr. Presidente,
felicidade da autora propor isso. peço a palavra pela ordem.

Portanto, seria um desserviço prestado às mu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Iheres no seu dia procedermos à retirada dessa ma- V. Ex. a palavra.
téria. A Oposição quer votá-Ia. Não vamos utilizar de O SR. ARMANDO ABíLlO (PMDB - PB. Sem
forma nenhuma desse artifício para impedir a vota- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
ção da CPMF. Acho que não é correto para este anterior, votei "sim-.
Parlamento proceder dessa forma. Queremos votar. O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pelo contrário... Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Lide- anterior, votei -não-o
rança da Oposição não concorda com a retirada? O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Consulto V. Ex!! Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação

O SR. WALTER PINHEIRO - Como, Sr. Presi- anterior, votei -não".
dente? O SR. ODíLlO BALBINOTTI (PSDB - PRo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A auto- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
ra quer retirar o projeto. anterior, votei "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO - Não estamos con- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
cordando, Sr. Presidente. Essa matéria ultrapassa os ouvir o parecer da Relatora. Quem não votou votará
limites das relações ideológico-partidárias e tem um depois.
objetivo, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
das mulheres, muito maior do que isso. do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
mantido o projeto na pauta. Vamos votar. de Redação, à Sra. Deputada Nair Xavier Lobo.

O SR. WALTER PINHEIRO - Faço um apelo à A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Deputada MariaElvira para que votemos. Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Projeto de Lei
mantida a pauta. Vamos votar. em pauta, de nll 3.769-A, de 1997, dispõe sobre a

O SR. ALEXANDRE SANTOS - Sr. Presidente, obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora de
peço a palavra pela ordem. mama peja rede de unidades integrantes do Sistema

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação de-
V. Exll a palavra. correntes de tratamento de câncer.



PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PROJETO DE LEI N2 3.769, DE 1997
(Da Sr. Maria Elvira)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora da mama
pela rede de unidades Integrantes do Sis
tema Único de Saúde - SUS - nos casos
de mutilação decorrentes de tratamento
de câncer.

Voto da Relatora.
É de se notar que o projeto não tem vício de

iniciativa.
Outrossim, nada há na proposição que atente

contra qualquer dispositivo da Lei Maior, o mesmo
se podendo dizer do ordenamento jurídico como um
todo, o que assegura a constitucionalidade e a juridi
cidade da mesma.

Todavia, para atender ao disposto no art. 92 da
Lei Complementar n2 95/98, deve-se suprimir do pro
jeto seu art. 52, por não haver nenhuma disposição
legal ou lei a serem revogadas.

Trata-se de salutar e oportuno projeto que supre ina
ceitávellacuna existente na legislação relativa ao SUS.

Por outro lado, é de se louvar a sensibilidade
da autora do projeto, Deputada Maria Elvira, ao tra
zeresta matéria à consideração desta Casa, além
de oportuníssima iniciativa.

Nesse sentido, em homenagem a todas as
mulheres brasileiras, que comemoram nesta se
mana o seu dia internacional, e, sobretudo, em ho
menagem às milhares de mulheres que serão be
neficiadaspor este projeto da Deputada Maria El
vira, o nosso parecer é pela aprovação do presen
te projeto de lei, apenas com uma emenda supri
mindoo art. 32•
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A autora é a Deputada Maria Elvira. A proposi- pela rede assistencial têm se mostrado insufi-
tura foi aprovada por unanimidade na Comissão de cientes e ,não adequados para o atendimento
Seguridade Social e Família. A nobre autora do pro- das necessidades dessas mulheres.
jeto em exame assim justifica sua pretensão: Só as mulheres que passaram por isso

Assegurar às mulheres mastectomiza- seriam capazes de dar a dimensão real do
das o direito a uma cirurgia estética tornou- seu sofrimento. A reparação estética poderia
se uma evidente necessidade. A absurda trazer para muitas delas um importante e im-
realidade a que estas mulheres têm se sub- prescindível suporte psicológico e um inesti-
metido, na qual não têm acesso a serviços mável apoio à sua recomposição moral, es-
que lhes ofereçam, de forma inequívoca, a pecialmente para a mulher pobre.
obviamente necessária correção cirúrgica da O projeto ora apresentado objetiva
mutilação sofrida no tratamento de câncer contribuir para a reversão desse quadro e,
de mama, tornou imprescindível e inadiável principalmente, assegurar às mulheres mais
a adoção de um instrumento legal que lhes um dos seus direitos elementares.
desse a garantia desse direito elementar.

A insensibilidade dos governantes com
a saúde, em particular com a saúde da mu
lher, tem deixado seqüelas em nossa socie
dade. São milhares de vítimas do descaso,
da incompetência e do preconceito. Os pro
gramas de atenção à saúde da mulher, em
bora bem concebidos e estruturados, estão
muito distantes de sua implantação efetiva
na rede do Sistema Único de Saúde. Estão
sendo descaracterizados pela descontinui
dade, fragmentação e falta de recursos.

O resultado não poderia ser outro: o
agravamento das condições de saúde e de
vida das mulheres. Um dos maiores reflexos
da falta de uma política que dê prioridade e
atenção à saúde das mulheres encontra-se
nos alarmantes números· de casos de cân
cer de mama em nosso País, vitimando mi
lhares de mulheres por absoluta faltade me
didas, sabidamente simples e eficientes, de
caráter preventivo.

Os programas de prevenção e controle
de câncer de mama, que têm como instru
mento primordial os procedimentos· educati
vos e informativos visando ao diagnóstico
precoce, não estão implantados na grande
maioria dos Municípios do Brasil. Assim o
câncer de mama é diagnosticado já em es
tado avançado de malignidàde, o que obriga
as mulheres a se submeterem a processos
radicais, como o da mastectomia.

.Sem dúvida, o Sistema Único de Saúde
garantir a realizaç&o de cirurgia estética para as
mulheres com mutilação dos seios deveria ser
considerado ato de·reparação de dano por parte
do Estado. Os preconceitos de reconstrução
mamária atualmente previstos para execuÇão
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Lei n2 3'.769 que dispõe
sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica repara
dora da r1)ama pela rede de unidade integrantes do
Sistema Unico de Saúde - SUS nos casos de muti
lação decorrentes de tratamento do câncer.

A propositura foi aprovada por unanimidade na
Comissão de Seguridade Social e Família.

A nobre autora do Projeto em exame, Deputa
da Maria Elvira, assim justifica a pretensão legislativa:

"Assegurar às mulheres masteetomiza
das o direito a uma cirurgia estética tornou
se uma evidente necessidade. A absurda
realidade a que estas mulheres têm se sub
metido, na qual não têm acesso a serviços
que lhe ofereç~m" de forma inequívoca, a
obviamente necessãri~ correção cirúrgica da
mutilação sofrida n<t, tratamento de câncer
de mama, tornou-se imprescindível e inadiá
vel a adoção de um instrumento legal que
lhes desse a garantia desse direito elementar.

A insensibilidade dos governantes com
a saúde, em particular com a saude da mu
lher, tem deixado seqüelas emnossa socie
dade. São milhares de vítimas do descaso,
da incompetência e do preconceito. Os pro
gramas de atenção à saúde da mulher, em
bora bem concebidos e estruturados, estão
muito distantes de sua implantação efetiva
na rede de serviços do Sistema Único de
Saúde. Estão sendo descaraeterizados pela
descontinuidade, fragmentação e falta de
recursos.

O resultado não poderia ser outro: o
agravamento das condições de saúde e de
vida das mulheres. Um dos maiores reflexos
da falta de uma política que dê prioridade e
atenção à saúde das mulheres encontra-se
nos alarmantes números de casos de cân
cer de mama em nosso país, vitimando mi
lhares de mulheres por absoluta falta de me
didas, sabidamente simples e eficientes, de
caráter preventivo. '

Os programas de prevenção e controle
de câncer de mama, que têm como instru
mento primordial os procedimentos educati
vos' e informativos visando o diagnóstico
precoce, não estão implantados na grande
maioria dos municípios do Brasil. Assim o
câncer de mama é diagnosticado já em es
tado avançado de malignidade, o que obriga

as mulheres a se submeterem a processos
radicais, como a rhástectomia.

Sem dúvida, o Sistema Único de Saú
de pode garantir a realização de cirurgia es
tética para as mulheres com mutilação dos
seios, deveria ser considerado ato de repa
ração de dano por parte do Estado. Os pre
conceitos de reconstrução mamária atual
mente previstos para a execução pela rede
assistencial têm se mostrado insuficientes e
não adequados para o atendimento das
necessidades dessas mulheres.

Só as mulheres que passaram por isso
seriam capazes de dar a dimensão real de
seu sofrimento. A reparação estética poderia
trazer para muitas delas um importante e im
prescindível suporte psicológico e um inesti
mável apoio à sua recomposição moral,
especialmente para a mulher pobre.

O projeto ora apresentado objetiva
contribuir para a reversão deste quadro e,
principalmente, assegurar às mulheres mais
um de seus direitos elementares."

11- Voto da Relatora

Inicialmente, é de se notar que o projeto não
contém vício de iniciativa.

Outrossim, nada há na proposição que atente
contra qualquer dispositivo da Lei Maior, o mesmo
se podendo dizer do ordenamento jurídico como um
todo, o que assegura a constitucionalidade e juridici
dade da mesma.

Todavia para atender o disposto no art. 9l! da
Lei Complementar n2 95/98, deve-se suprimir do pro
jeto o seu art. 52 por não haver nenhuma disposição
legal ou lei a sarem revogadas.

Trata-se de salutar e oportuno projeto que su
pre inaceitável lacuna existente na legislação exis
tente relativa ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Por outro lado, é de se louvar a sensibilidade
de autora do projeto, ao trazer essa matéria à consi
~eração desta Casa, além de oportuníssima iniciativa.

Neste sentido, Senhor Presidente é em home
nagem a todas as mulheres brasileiras, que come
moraram ontem o seu Dia Internacional e, sobretu
do, em homenagem às milhares de mulheres que
serão beneficiadas por este projeto da Deputada
Maria Elvira, o nosso parecer é pela aprovação do
presente Projeto de Lei, apenas com uma emenda
suprimindo o artigo terceiro;

.Sala das Sessões;" de março (de 1999. 
Deputada Nair Xavier Lobo, Relatora



Justificação

O SR. PAULO DE ALMEIDA' (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. VILMAR ROCHA (PFL - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"não".

SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

o entendimento, prevalente considera inconsti
tucional a determinação de cumprimento de prazo
de um Poder para outro.

Diante deste fato apresentamos a presente
emenda objetivando suprimir o art. 311 do Projeto de
Lei em análise.

Sala das Sessões, de março de 1999. - Deputada
Nair Xavier Lobo, Relatora.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos, para discutir a matéria.

O SR. ALBERTO MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALBERTO MOURÃO (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. ZAIRE REZENDE (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "não".

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - ao. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - se. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08319

EMENDA SUPRESSIVA AO.PL NII 3769/97 A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - se. Sem re-
(Da Sra. Maria Elvira) visão da oradora.) - Sr. Presidente; na-votaÇão ante

rior, votei "não".
Suprima-se o art. 3

11
do Projeto de O SR. EUJÁCIO SIMÕES (BlocoipL._ BA.

Lei nll 3.769/97
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
ção anterior, votei "sim".

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, "não".

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim".

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "sim".

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei "sim".

O SR. MÁRCIO MATOS (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado
Saulo Pedrosa.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vir à tribuna falar contra este projeto pa
rece, à primeira vista, para um médico e cirurgião, con
traditório, um contra-senso, que não diz respeito a nós.

Na realidade, queríamos chamar a atenção
para o fato de que o projeto em si nos parece discri
minatório, uma vez que atenderá apenas ao seg
mentode uma doença que ocorre nas mamas das
mulheres.

Em nossa vivência como profissional da área,
sabemos que inúmeras patologias traumáticas e ad
quiridas podem provocar deformações irreversíveis
nas mamas das mulheres. Para sermos coerentes,
essa lei deveria ser universalizada.

Em nosso entendimento, cirurgias para dimi
,·nuir o peso da mama, por provocarem doenças na
coluna,. ~ão também necessárias, porque podem re
solver o sofrimento de um maior número de mulheres.

São in~meras as patologias que provocam de
formações nas mamas: as neoformações de fibro e
cistoadenomas, que provocam também má-formaçõ
,es severas e perenes das mamas; as mastites; os
.abscessos .de mamas, que ocorrem especialmente
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em mulheres e mães pobres - por falta de higiene, art. 1l!, utilizando-se de todos os meios e
surgem verdadeiras lacunas de abscessos que, técnicas necessárias.
após a cura, transformam-se em retrações cicatri- Esse é o grande avanço, porque .agora a mu-
ciais. São mamas que precisam de correção. Além Iher humilde passa a ter condições de fazer reconsti-
disso, há os processos traumáticos. tuição mamária utilizando próteses, entre elas a de

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, para come- silicone.
morar o Dia Internacional da Mulher e homenageá-Ias, Esta é a defesa do projeto, que poderia ser ain-
deveria ser retirado o hiato que se encontra no art. 1l! da melhorado, o que poderemos fazer através da
para que se universalizasse o atendimento a todas Comissão de Seguridade Social, estabelecendo a ci-
as mulheres brasileiras. rurgia reconstrutiva da mama não só para os casos

O art. 1l! diz: de câncer, mas também para o caso de outras mutila-
As mulheres que sofrerem mutilação ções, acidentes, queimaduras e coisas desse gênero.

total ou parcial de mama, decorrente da utili- Nesse sentido, Sr. Presidente, somos favorá-
zação de técnica de tratamento de câncer, veis à aprovação do projeto.
têm direito a cirurgia plástica reconstrutiva. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

do a palavra para falar contra ao Sr. Deputado Jorge
Em nosso entendimento, para sermos realmen- Costa.

te humanos e universais, deveria. ser retirado "decor- O SR. JORGE COSTA (PMDB _ PA. Sem revi-
rente de utilização de técnica de tratamento de cân- são do orador. ) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cer", e o artigo ficaria assim: "As mulheres que sofre- Deputados, como médico, não me sentiria à vonta-
rem mutilação total ou parcial de mama têm direito a de se não desse meu apoio irrestrito à Deputada
cirurgia plástica reconstrutiva". Maria Elvira nesse projeto importante no momento

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Tenho quarenta anos de profissão e conheço

lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Ivan Paixão. bem o drama de todas as mulheres acometidas de
O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão câncer mamário, que, quando se submetem à cirur-

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gia reparadora ou à cirurgia total, ficam sempre com
como médico-cirurgião, defendo oprojeto de Lei nl! 3.769, traumas psicológicos, morais, físicos, estéticos e
de autoria da Deputada Maria- Elvira, por se tratar de neurológicos. É muito oportuna a reparação, a plásti-
matéria de grande importância: considerando que o ca, a colocação de, prótese mamária no local em que
Sistema Único de Saúde não tem contemplado a ci- foi retirada a mama.
rurgia reconstrutiva após as mÇl.stectomias radicais, Também é importante'salientar a necessidade
causando; portanto, uma iniqüidade, pois somente de as mulheres se submeterem ao diagnóstico pre-
as mulheres mais abastadas. financeiramente têm coce do câncer mamário, que sejam preparadas,
condições de custear com seus próprios recursos a educadas e tenham consciência crítica do que signi-
cirurgia de reconstituição mamária. fica a tragédia de ter uma mama mutilada, muitas

Outro problema que ainda persistirá são os va- vezes em idade entre 30 e 40 ànos. Existem muitos
lores irrisórios que o Sistema Único de Saúde, a es- meios para diagnosticar a doença, como o exame
fera governamental, portanto, está destinando para o precoce da mama, que deveria ser obrigatório, o
sistema ser totalmente implantado. Raio X, importante para o controle pós-cirúrgico, a

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, para a cirur- cintilografia, a ultra-sonografia e a mamografia.
gia plástica mamária feminina não estética, a cirurgia Lembro ao Plenário a necessidade de o recur-
reparadora, pagam-se 128 reais para a instituição so da cirurgia reparadora ser estendido também aos
hospitalar, 93 reais para a equipe médica e 5 reais e homens, que podem ter câncer mamário, não sendo
19 centavos para a realização dos exames de auxílio raro isso acontecer.
ao diagnóstico e tratamentol Parabenizo a Deputada Maria Elvira, autora do

O projeto da Deputada Maria Elvira é um avan- projeto, as mulheres brasileiras e do mundo todo e
ço no momento em que S. Ex1\ insere no art. 2l!; em especial as Parlamentares presentes.

Cabe ao Sistema Único de Saúde, por Era o que tinha a dizer.
meio de sua rede de unidades públicas ou' O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
conveniadas, prestar serviço de cirurgia lar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr.
plástica reconstrutiva de mama prevista no Hélio.
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O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do que não só resolvem o problema físico, mas também
orador.) - Sr. Presidente, $rAs e Srs. Deputados, pa- o de ordem psíquica.
rabenizo a Deputada Maria Elvira por ter lembrado Sr. Presidente';' estou encaminhando-'emenda
questão da mais profunda importância: o Sistema obrigando ao uso dos marcadores biológicos, a fim
Único de Saúde assumir, de fato, a responsabilidade de estender um ganho maior para a mulher, não
que tem no tratamento da mulher mutilada por cân- apenas nesta semana da mulher, mas em todo o
cer de mama avançado. ano de 1999, quando por certo dez vezes mais mu-

Confronto essa questão - embora mal compa- Iheres terão sua morbidade e mortalidade impostas
rando - com a situação dos mutilados na guerra de por falta de atividade laboratorial, feita de forma roti-
Angola, onde milhares de homens, mulheres e crian- neira nos países desenvolvidos e nos consultórios
ças se encontram na dependência direta de um tra- particulares do Brasil.
balho que resolva o ato mutilador: a retirada das mi- Dessa maneira, Sr. Presidente, SrAs e Srs.
nas colocadas em areia. Para a mulher brasileira, Deputados, parabenizo a Profa. Maria Elvira. Como
essa mina se chama diagnóstico precoce do câncer professor de Medicina, como médico, não posso im-
de mama, atendimento preventivo às situações de pedir que a mulher brasileira tenha a possibilidade
câncer de mama, que o SUS relega, não as aten- da prevenção, diagnóstico precoce, erradicação e
dendo. reconstrução, como modelo amplo e completo no

Atualmente, qualquer país desenvolvido apre- tratamento do cânçer de mama.
senta marcadores biológicos que fazem com que a Era o que tinha a dizer.
mulher não só detecte precocemente seu câncer de O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
mama, mas também previna seus familiares dessa te, peço a palavra pela ordem.
possibilidade. Conquista maior é estabelecer, sim, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
junto com a cirurgia reconstrutiva, nos casos de ci- V. Exli a palavra.
rurgia erradicativa, a ampliação para a atenção pre- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
ventiva e para a detecção precoce do câncer de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que,
mama, negada à mulher brasileira. logo após esta reunião, teremos sessão extraordiná-

Sabem V.Exlls quanto custam marcadores bio- ria para votação de requerimento com relação à vo-
lógicos no serviço privado? Não mais do que 80 tação da CPMF.
reais; os marcadores genéticos custam entre 1.500 e Peço a V. Exll que confirme se vai haver essa
1.600 reais. . sessão e aos Srs. Parlamentares que permaneçam

Entretanto, são negados à mulher, principal- em plenário, para que votemos essa importante matéria.
mente àquela que depende do serviço público gratui- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
to. Uma situação que por certo significará dez vezes dência já registrou que haverá sessão extraordinária,
mais do que colocarmos simplesmente a questão da logo após o encerramento desta sessão ordinária.
cirurgia reconstrutiva. Comunico que o painel será apagado para que os

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, está de- Srs. Parlamentares revelem sua presença para a
cretado o final das cirurgias erradicativas no mundo nova sessão. De modo que devem permanecer em
moderno. Os países desenvolvidos não conseguem plenário para registrar presença.
mais atuar com grandes cirurgias erradicativas, por- O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
que existem métodos que agem no tratamento pre- peço a palavra pela ordem.
coce ou que realizam cirurgia de quadrante de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mama, preservando a mama, sem incorrer em risco V. Exll a palavra.
de vida para a mulher com substâncias e métodos O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
artificiais. são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

Falo a favor da cirurgia para a mulher mutilada, rior, meu voto foi "sim".
mas não me posso calar, deixando de mencionar, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
como profissional da área de saúde e professor uni- dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
versitário, que ganha mais a mulher com o aumento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
do espectro de prevenção e de diagnóstico precoce V. Exll a palavra.
através de um exame barato, os marcadores biológi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
.cos, que não custam sequer 80 reais, mas que signi- _Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos ter-
ficam melhor qualidade de vida para a mulher, por- mos do art. 72 do Regimento Interno, sqlicito a V. Exil
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que prorrogue os trabalhos, para que possamos CPMF, esse orçamento foi menor: 17 bilhões, 541
apreciar o projeto da Deputada Maria Elvira, que é milhões. Então, na verdade, o orçamento da saúde,
da maior importância. Percebemos que a pressa em mesmo com a inclusão da CPMF, tem diminuído nos
tentar uma convocação de sessão extraordinária últimos quatro anos.
pode prejudicar matéria desse valor. Temos de refletir nesta Casa, assim como a

Como estamos na Semana Internacional da população brasileira, sobre os propósitos reais do
Mulher, nada melhor do que prorrogarmos esta ses- Governo Federal quando nos apresenta uma pro-
são e votarmos esse projeto ainda dentro dela, por posta de aumento da alíquota da CPMF, ou da sua
ser mais importante do que a prorrogação da CPMF. introdução, em determinado instante, com o objetivo

Portanto, baseado no art. 72, solicito a V. Ex!! - específico de obter recursos para a saúde, o que
e o Regimento permite que o pedido seja feito e que não ocorreu.
a Mesa, de ofício, defira - que prorrogue esta sessão. Hoje, esta Casa vai votar de novo a CPMF. Te-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a nho sido, na qualidade de médico, até aclamado por
V. Ex!! que encaminhe por escrito o pedido. Quando alguns Parlamentares, que dizem: "Mas Deputado,
encerrar o período, eu o submeterei aos votos do V. Exil, que é médico, tem que votar a favor, tem que
Plenário. votar a favor da saúde". Isso não é verdade. Não es-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, tamos aumentando os recursos para a saúde com a
Sr. Presidente. Vou encaminhar. CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- Estamos votando projetos importantes, como o
lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernan- da Deputado Maria Elvira, que passam a não ter pra-
do Coruja. ticidade, pela absoluta falta de recursos do SUS

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT-SC. Sem para cumprir com suas obrigações constitucionais.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrSls e Srs. De- Se esta Casa realmente aprovar a CPMF hoje,
putados, cumprimento a Deputada Maria Elvira pela como parece ser a tendência, temos de fazê-lo, Sr.
proposição que faz a esta Casa, permitindo - para Presidente, SrSls e Srs. Deputados, incluindo emen-
não dizer ordenando - que se constitua legalmente a das como, por exemplo, a da nossa bancada do
possibilidade de o Serviço Único de Saúde pagar ci- PDT, com substitutivo do Deputado Miro Teixeira
rurgia plástica reparadora para as mulheres submeti- que vincula, temporariamente, os recursos orçamen-
das a mastectomia em função de câncer de mama. tários para a saúde na faixa de 10%, enquanto viger

Entretanto, queremos fazer uma análise de al- a CPMF. Aí sim, com recursos realmente destinados
guns aspectos. Primeiro, é claro que um projeto des- para a área da saúde, projetos tão important~s como
ta grandeza, desta ordem, nem precisaria estar sen- o da Deputada Maria Elvira, que apresenta legisla-
do apresentado, se realmente o Sistema Único de ção específica para as mulheres mutiladas pelo cân-
Saúde pudesse cumprir o preceito constitucional que cer de mama, garantirão assistência digna, porque o
diz ser a saúde um dever do Estado. E, mesmo com Sistema Único de Saúde terá recursos para isso.
a inexistência da lei, o Sistema Único de Saúde já Era o que tinha dizer.
deveria estar realizando tal cirurgia. O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

O segundo ponto que gostaríamos de analisar peço a palavra pela ordem.
remete-nos exatamente ao projeto que vamos discu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tir daqui a pouco, o da CPMF. O projeto da Deputa- V. Ex!! a palavra.
da Maria Elvira aqui aprovado - com o apoio desta O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (PPB - RR. Sem
Casa, tenho convicção e certeza -, se não houver revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
subsídio e recursos orçamentários para o Sistema terior, meu voto foi "sim".
Único de Saúde, passa a ser quase inócuo, porque O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
muitos e muitos procedimentos no Brasil não são falar a favor, concedo a palavra à nobre Deputada
realizados por falta de recursos do Sistema Único de Luiza Erundina.
Saúde. A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.

A CPMF, que esta Casa vai votar logo mais, vi- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
sava especificamente aumentar os recursos para a Srs. Deputados, a inclusão deste projeto de lei na
saúde. E o que vimos? Em 1995, quando não havia pauta da sessão de hoje é uma forma concreta de
CPMF, o orçamento liquidado da saúde foi de 18 bi- esta Casa associar-se às homenagens que o País
Ihões, 605 milhões. Em 1998, já com a inclusão da inteiro presta às mulheres brasileiras. Certamente,
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sensibilidade há para aprovar esse projeto, conforme Casa nas homenagens à mulher brasileira, nas co-
já percebemos nas sucessivas intervenções que memorações do Dia Internacional da Mulher.
aqui ouvimos. E essa seqüência de intervenções de Era o que tinha a dizer.
Deputados aconteceu de forma positivamente sur- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
preendente na,defesa de uma questão ligada direta- registrar a presença no plenário da nobre e ilustre
mente à saúde da mulher. Governadora Roseana Sarney, a quem saudamos

Temos assistido, sucessivos anos, à celebra- com aplausos. (Palmas.)
ção do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Mui- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
tos discursos, muitas festas. Porém, mais do que dente, peço a palavra pela ordem.
nunca, neste ano, a comemoração desta data supõe O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
um compromisso prático, concreto e objetivo de toda V. Exa. a palavra.
a sociedade na defesa dos direitos fundamentais O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
das mulheres em nosso País. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anterior-

Este projeto trata de uma questão fundamental: mente, fiz um requerimento a V. Exa., que me disse
o direito da mulher à saúde integral, a responsabili- que o mesmo deveria ser feito por escrito, mas ele é
dade do Estado em garantir políticas públicas pre- verbal. Portanto, solicito a V. Exa. que o coloque em
ventivas e de tratamento de casos que hoje apresen- votação antes do encerramento da sessão.
tam gravidade e dimensão alarmantes, como o cân- Esclareço um detalhe: a verificação de vota-
cer de mama. ção, quando do requerimento, foi de ofício, por

V. Exa.
Mas, certamente, se a CPMF, na sua origem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

criada para gerar receita a fim de ser investida na
" d f 'd V. Exa. razão.

saude publica, tivesse e ato seguI o o curso que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Vou
determinou a sua aprovação, não só as mulheres, submeter a votos a proposta do eminente Deputado
mas também os trabalhadores, os assalariados, os Arnaldo Faria de Sá, que solicita prorrogação da
desempregados teriam, da parte do Governo, nas sessão.
suas três esferas, políticas públicas e recursos sufi- Como votam os Srs. Líderes?
cientes para sua assistência. Hoje não estaríamos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
apresentando este projeto como um dos eventos Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PFL
que marcam a passagem e a homenagem desta vota "não".
Casa ao Dia Internacional da Mulher se não tivesse
havido desvios, se não tivesse havido descompro- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
misso do Governo brasileiro com a saúde pública, são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
em particular com a saúde da mulher. O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP.Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
Porém, temos de reconhecer que a aprovação "não".

deste projeto, nesta tarde, representa uma efetiva O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
contribuição desta Casa no sentido de garantir o di- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
reito das mulheres mais pobres, aquelas submetidas balhadores vota "sim".
ao trauma de serem· mutiladas, a terem acesso ao O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
serviço de restauração cirúrgica de mama' extraída são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".
em decorrência de câncer. O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem

Portanto, Sr. Presidente, acredito não haver revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
necessidade de insistir na justeza da aprovação des- "sim".
te projeto. Mas quero aproveitar a oportunidade para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB,
exigir ao Governo brasileiro, sobretudo quando está como vota? (Pausa.)
em discussão a aprovação de mais uma contribui- A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
ção, a CPMF, políticas públicas, recursos públicos Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
em quantidade suficiente para garantir o direito da PSB/PCdoB vota "sim".
mulher e do povo brasileiro ao acesso integral à saú: O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
de pública, universal, gratuita e de qualidade. vota o PL? (Pausa.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a apro- Como vota o PPS? (Pausa.)
vação deste projeto marcará presença objetiva desta Como vota o PV? (Pausa.)
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Como vota o PTN? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo

tação o requerimento do Deputado Arnaldo Faria de'
Sá.

Quem estiver de acordo permaneça como se
achr.:. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - T~m V.

Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verifica
ção.

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

Vamos votar.
Srs. Deputados, venham ao plenário. Teremos

votação nominal.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário.
Teremos outras votações nominais se se verificar o
início da convocação extraordinária.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inde
pendentemente da aprovação de meu requerimento 
neste momento são 19h -, de ofício, V. Exa. tem de de
clarar prorrogada a sessão até o término da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Tem~r) - A pror
rogação da sessão é automática, pois estamos em
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem ás seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram sdguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem· revisão do orador.) '-' Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB está orientando
os seus Deputados a votar "não".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores está em obstrução.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V. Exa. que peça...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Se
cretaria deve providenciar a retificação da posição
do PDT, que está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

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

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

O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, PFL, recomenda o voto "não" e
apela para os Srs. Parlamentares no sentido de que
venham ao plenário, pois os partidos de Oposição se
declaram em obstrução e precisamos de um quorum
de 257 votos. Em seguida, daremos início a uma
sessão extraordinária para discussão e votação da
CPMF.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB está em obstrução.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera o
voto "não", lembrando aos Srs. Parlamentares que é



O SR. 'FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, atingido o quorum,
o PDT vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr Presidente, uma vez atingido
o quorum, o Partido dos Trabalhadores vota "sim".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido
o quorum, o Bloco PSB/PCdoB vota "sim".
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absolutamente funçlamental que permaneçam em O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
plenário. Após essa 'matéria, estaremos entrando revisão do orador.) - Sr. Presidenté, o'Partido dos
efetivamente na discussão do mérito da CPMF. Por- Trabalhadores vota "sim". .
tanto, para que possamos definir essa questão ainda O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL -, AM.
hoje, é fundamental darmos agilidade às votações Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re-
seguintes, e por isso a presença dos Srs. Parlamen- comenda o voto "não".
tares em plenário é absolutamente essencial. O O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
PSDB, portanto, vota "não" nesta matéria para ini- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
ciarmos a votação da CPMF. balhadores vota "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
obstrução. o voto "não".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo re- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
comenda o voto "não". Trabalhadores vota "sim".

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
peço a palavra pela ordem. cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Vamos votar, Líder Henrique Eduardo Alves?
V. Exa a palavra. A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re- a palavra pela ordem.
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
rior o meu voto foi "não". V. Exa. a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
O SR. MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, o voto do

a palavra pela ordem. PMDB é "não", embora deixe declarada que me abs-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem tenho de votar por questão ética.

V. Exa. a palavra. O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
O SR. MILTON MONn (PMDB - SP. Sem revi- do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista

são do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não". Brasileir.o recomenda o voto "não".
O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

peço a palavra para apresentar requerimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado da Frente Liberal recomenda o voto "não".

Wellington Dias, estamos em processo de votação, O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
vamos aguardar a sessão. visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-

O SR. WELLlNGTON DIAS - Está bem, Sr. balhadores recomenda o voto "sim".
Presidente. Apresentarei o requerimento depois. O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos palavra pela ordem.
votar. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. 'PAULO LIMA (PFL - SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim". '

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.
VOTARAM:
SIM: 117
NÃO 316
ABSTENÇÕES: 01
TOTAL: 434

É rejeitado o requerimento de prorrogação da
sessão.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Proposição: PL. N.-3769/97 - REQUERIMENTO
PRORROGAÇÃO DA SESSÃO

Início Votação: 09/03/1999 19:02

Fim Votação: 09/03/1999 19:16

Resultado da Votação
Sim 117
Não 316
Abstenção 1

Total da Votação 434

Art. 17 1

Total Quorum 435

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:54

Orientação
PFL -Não
PMDB- Não
PSDB-Não
PT -Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB-Não
PSBIPCDOB - Sim
PV -Sim
GOV.-Não

Partido 'Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandil Juarez PMDB Não
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Partido Bloco· Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapi : 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Sim
Deusdeth ,Pantoja PFL Não
Elcione B~rbalho PMDB Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
SilasCêrnara PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Eurlpedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Não
Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Não
JoãoTota PPB Não
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros POT Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
AntOnio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Não
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João Ril:leirô PFL Não
Osvaldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins: 7

MARANHAo
Albérico Filho PMOB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Nêo
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMOB Não
João Castelo PSOB Não
José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Não
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSO Não
Roberto Rocha PSOB Não
Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 18

CEARÁ .

Adolfo Marinho PSOB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Anibal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PMOB Não
Arnon Bezerra PSOB Não
Chiquinhq Feitosa PSOB Não
Eunicio ÓHveira PMOB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim
José Linhares PPB Não
José Pimentel . PT Sim
Manoel Salviano PSOB Não
Marcelo Teixeira PMOB Não
Moroni Torgan PSOB Não
Nelson Otoch PSOB Não
Raimundo Gomes de Matos PSOB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feijó PSOB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCOOB Sim
Ubiratan Aguiar PSOB Não

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSOB Não
B.Sá PSOB Não
Ciro Nogueira PFL Não
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Heráclito Fortes PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Themlstocles Sampaio PMDB Não
WeJlington Dias PT Sim

Total Piaul : 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MClcioSá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAlBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abllio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não
Wilson Braga PFL Não

Total p..liba: 12

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
,Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ff PT Sim
Gonzaga Pr PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio C ""'~, Não
Joaquim Frtll'''._ Não
Joel De HoIJanda Não
José Chaves Não
José Mendonça Bezerra PFL .,.....
José MClcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PS~ PLlPSTIPSUPMNIPSu
Luiz Piauhylino PSDB 1'10..

Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Pedro Corrêa PPB Nao
Pedro Eugênio PSB PSBIPCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
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Salatiel Cat'V8lho PMDB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Givaldo CarimbA0 PSB PSB/PCDOB Sim
José Thomaz Non6 PSDB Não
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Não
Olavo Calheiros' PMDB Não

Total Alagou: 4

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMOB Não
Ivan PaiXlp PPS Sim
Jorge Alberto PMOB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

To~1 SergiPe: 7

BAHIA'
AroldoC~' PFL Não
Claudio C8jâ· PFL Não
EujácioSirn6es PL PUPSTIPSUPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
FrancistOnio Pinto PMDB Não
Geraldo SiÓ16es PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não. ,

PCdoB 'PSB/PCDOBHaroldo lima Sim
Jaime Fémandes PFL Não
JairoAzi. :#1=(" Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaqoes'Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Le~~i PSDB Não
Jonival LuCas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFl Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto pFL Não
Luiz Moreira PFL Não
ManoelCastro PFL Não
Mário Negrbmonte PSDB Não
Nelson PeJlegrino 'p"" Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não.'
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhaes PFL Não
Pedro Irujo PMOB Não
Roland Lavigne PFL Não
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Saulo Pedrosa PSDB Nãq
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Cameiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB . Não
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT .Sim
João Magalhães PMDB Sim
José Milita0 PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMNlPSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Maria Elvira PMDB ;Abstenção
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT .Sim
OdelmoLellio PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmênio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSDB Nllio
Romel Anizio PPB . Não
Romeu Queiroz PSDB Nllio
Sérgio Miranda PCdoB PSBIPCDOB Sim
Virgilio Guimarêes PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 41

ESpfRITO SANTO
A101zio Santos PSDB Não



08332 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Partido Bloco Voto

Feu Rosa PSOB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
MagnoMatta PTB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMOB Não

Total Esplrlto Sinto: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre santos PSOB Não
A1merinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT ·Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSOB Não
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Não
Or. Helena PSOB Não
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Não.
lédio Rosa PMOB Não
Jair BoIsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Não
José Carlos Coutinho - PFL Não
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcia Fortes PSOB Não
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMNIPSO Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feij6 PSOB Não
Ricardo Maranhilo PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto·Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Rubem Medina PFL Não
Similo Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 37

sÃO PAULO
Alberto GoIdman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Não
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Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB 'Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD ' Não

Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Franco Montoro PSDB Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu MudaJen PMDB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José Machado PT Sim'
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB 'Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelll PTB 'Não
Neuton Lima PDT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo'Lima PFL Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT , Sim
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
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Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Xico Graziano PSDB Não
Zé Indio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Maria Abadia PSDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Dllbito Federal: 6

GoIÁs
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
LúciaVãnia PSDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
VilmarRocha PFL Não
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB Não
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Não
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul : 8
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PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Chico da'Princesa PTB Não
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioAms PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Odílio Balbinotti PSDB Não
Padre Roque PT Sim
Pastor Oliveira Filho PPB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Não
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja PDT Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMDB Não
Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Não
Total Santa Catarina: 15

~IO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp PDT. Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio R,iela PTB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcislo Perondi PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
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Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 27

Partido

PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT

·PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PT
POT
PFL
PMOB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco Voto

Sim
NãG
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
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O SR. PRE~I~ENTE (Michel Temer) - Fica em homenagem póstuma ao acadêmico e filólogo
adiada "de ofício" a.contiliLiação da discussão do Antônio Houaiss. ' '.
Projeto de Lei nº 3.769/97. JOSÉ UNHARES - Requerimento. ao Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - dente da Câmara dos Deputados de desarquiva-
Apresentação de Proposições mento dos Projetos de Lei nQs 3.312, de 1992,

O S h D d h
. 1.842, de 1996, e 3.350, de 1997.

s en ores eputa os que ten am proposI-
ções a apresentar poderão fazê-lo. ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que estabe-

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHO- Ieee condições de quitação do financiamento da
RES: casa própria ao término do contrato.

ARNALDO MADEIRA E OUTROS - Requeri- Projeto de lei que estabelece as taxas de juros
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de a serem cobradas nas transações financeiras, co-
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei n2 merciais, contratuais, e dá outras providências.
4.484-B, de 1989, de autoria do Deputado Sólon THEMISTOCLES SAMPAIO - Projeto de lei
Borges dos Reis. que altera os arts. 258 e 284 da Lei nQ9.503, de

GILMAR MACHADO - Requerimento ao Presi- 1987, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
dente da Câmara dos Deputados de registro nos EURípEDES MIRANDA - Indicação ao Minis-
Anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do tério da Marinha de imediata instauração de sindi-
filólogo Antônio Houaiss. cância administrativa, objetivando elucidar a ocor-

JAQUES WAGNER - Projeto de lei que cria o rência de qualquer irregularidade cometida na alça-
Conselho Nacional do Petróleo - CNP, para asses- da do órgão, em relação ao naufrágio do barco Ana
sorar o Congresso Nacional na regulamentação e Maria VIII, em 10 de fevereiro de 1999, na região da
fiscalização do monopólio estatal do petróleo. cidade de Manicoré, Estado do Amazonas.

Projeto de lei que dispõe sobre a criação da Indicação ao Ministério da Justiça de adoção
Área de Proteção Ambiental - APA, no Distrito de de providências para imediata instauração de inqué-
Sousas, Município de Campinas, Estado de São rito policial, objetivando elucidar a ocorrência de
Paulo. qualquer irregularidade cometida na alçada do ór-

Projeto de lei que torna obrigatório o curso de gão, bem como requisição às autoridades competen-
direção defensiva, de primeiros socorros e de relaçõ- tes para instauração de inquéritos nos âmbitos das
es humanas aos condutores de transporte rodoviário Polícias Militares Estaduais de Rondônia e do Ama-
de cargas e passageiros, e dá outras providências. zonas, em relação ao naufrágio do barco Ana Maria

Projeto de lei que concede anistia a dirigentes VIII, em 10 de fevereiro de 1999, na região da cida-
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos de de Manicoré, Estado do Amazonas.
por participação em movimento reivindicatório. ENIO BACCI - Projeto de lei que institui o exa-

Projeto de lei que dispõe sobre a Moratória de me gratuito de próstata, custeado pelo SUS.
Instalação de Incineradores - MINSI, no Brasil, e dá Projeto de lei que altera pontuação em relação
outras providências. a infrações no trânsito.

Projeto de lei que altera as Leis nQs 8.212 e
8.213, de 1991, para conceder aposentadoria espe- Projeto de lei que autoriza a locomoção de tra-
cial aos trabalhadores que exercem atividade em se- tores agrícolas por motorista habilitado em qualquer
tores específicos de indústrias de petróleo e petro- categoria.
químicas, bem como para estipular o financiamento Projeto de lei que altera a Lei nº 7.408, de
deste benefício previdenciário. 1985, permitindo a tolerância de 10% no peso bruto

Projeto de lei que estabelece critérios para total e 20% no peso transmitido por eixos na pesa-
acréscimos moratórios incidentes nos tributos pagos gem de carga em veículo de transporte.
após seus vencimentos. ZENALDO COUTINHO - Requerimento de in-

Projeto de lei que altera a redação do inciso 11 formações ao Ministério de Minas e Energia sobre a
do art. 129 da Lei nQ8.213, de 1991, que dispõe so- descoberta de mina de cobre no Estado do Pará.
bre os Planos de Benefícios da Previdência Social e RICARDO BERZOINI - Requerimento de infor-
dá outras providências. mações ao Ministério da Fazenda sobre operação

LUIZA ERUNDINA E OUTROS - Requerimen- de venda, pelo BANESPA, de títulos da dívida exter-
to ao Presidente da Câmara dos Deputados de reali- na brasileira mantidos em carteira durante o período
zação de sessão solene, dia 05 de agosto de 1999, da intervenção.
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Projeto de lei que dá nova redação ao § 212 do PEDRO VALADARES - Projeto de lei que im-
art. 224 da 90nsolidação das Leis .do Trabalho - põe normas relativas à criação, condução em vias
Decreto-Lei nQ5.452, de 1943. públicas e manutenção de cães das raças pastor

JOÃO FASSARELLA - Requerimento ao Presi- alemão, doberman, fila brasileiro, rottweiller e outros
dente da Câmara dos Deputados de desarquiva- cães de porte físico e força semelhantes às raças ci-
mento das proposições que menciona, de autoria do tadas, segundo classificação feita pelo Kennel Clube
requerente. do Brasil, e dá outras providências.

CARLOS DUNGA E OUTROS - Indicação ao Projeto de lei que acrescenta incisos ao art.
Ministério da Previdência e Assistência Social de 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, para dis-
adoção de providências para a permanência da Su- por sobre faltas justificadas em casos de enfermidades
perintendência do INSS no Estado da Paraíba. de filho.

RICARDO FERRAÇO - Projeto de lei que re- NEY LOPES - Projeto de lei que cria a cesta
gulamenta a transferência de cotas orçamentárias de recursos para o financiamento do crédito educati-
aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério vo e altera as Leis nºs 8.436, de 1992, e 9.288, de
Público. 1996.

. ~r?jeto de lei .~ue dispõe sobre a inclusão de POMPEO DE MATIOS - Projeto de lei que au-
Mun}~lploS das regloes central e _sul do Esta~o do toriza o uso de títulos federais para pagamentos de
Esplrlto Santo na área de atuaçao da Supennten- dívidas de Estados e Municípios.
dência do Desenvo~vimentO?o N..0rdeste ,- ~~~ENE. MAGNO MALTA E OUTROS - Projeto de lei

LUIZ SALOM~O :- Indlcaçao ao, Mlnlsten~ dos que dispõe sobre a venda e locação de fitas de ví-
Transportes de envIo a Casa de projeto de lei que deo com cenas de sexo explícito.
menciona. P 't di' d' - b ' - dI d' - M' . t" d M 'h d " rOje o e el que Ispoe so re a Isençao e

n Ica~ao ao ~nJs eno a, ann a e envIo a Imposto de Renda a aposentados e pensionistas, na
Casa de projeto de lei que men~lona., condição que especifica.

EDMAR MOREIRA - Projeto de lei que torna , .
obrigatória a utilização de proteção contra a corro- _GUSTAV.O. F.R.UET - Requenmento de In~or-
são nos tanques de armazenamento de combustí- maçoes_ 8;0. MlnJ~teno dos Tr~n~~ort:.s sobre a Im-
veis nos postos de revenda em todo o território, e dá plantaçao, financIamentos e vlabllJzaçao de transpor-
outras providências. te de massa para os centros urbanos, .

FERNANDO CORUJA - Requerimento de in- ,NELSON PELEGRINO - Requenmento, ao
formações ao Ministério da Fazenda sobre tributos Preslde~te da Câmara dos Deputados de registro
federais r~colhidos pelas empresas privatizadas, antes no~ AnaiS da Casa de voto de louvor a ~o,m Gerardo
e após a privatização. Majella Agnelo, pela po~se na ArqUldlocese de

Requerimento de informações à Secretaria de Salvador, Estado da Bahia., ,
Estado de Desenvolvimento Urbano da Presidência FERNANDO FERRO - Requenmento ao PresI-
da República sobre cortes efetuados no Orçamento dente da Câmar8: ~os Deputado~ de desarqu.iva-
da União de recursos destinados ao programa Habitar mento das proposlçoes que menCiona, de autona e
Brasil. co-autoria do requerente.

Requerimento de informações ao Ministério MILTON TEMER - Requerimento ao Presiden-
dos Transportes sobre os valores constantes no Or- te da Câmara dos Deputados de desarquivamento
çamento da União para investimentos na BR-282, no dos Projetos de Lei nQs 4.775, 4.776 e 4.778, de
Estado de Santa Catarina. 1998, de autoria do requerente.

Requerimento de informações ao Ministério da CLEMENTINO COELHO - Indicação ao Minis-
Fazenda sobre o acordo firmado entre o Brasil e o tério das Relações Exteriores de gestões junto aos
FMI. organismos internacionais de comércio com o propó-

YEDA CRUSIUS - Requerimento ao Presidente sito de assegurar tarifas mais justas nas exportações
da Câmara dos Deputados de desarquivamento do de produtos brasileiros.
Projeto de Lei nQ4.738, de 1998, e da Proposta de Indicação ao Ministério da Previdência e Assis-
Emenda à Constituição nQ631, de 1998. tência Social de instalação, no Município de Petroli-

Projeto de lei que determina a inclusão, nos na, Estado de Pernambuco, de Agência Executiva,
currículos do ensino fundamental, de conteúdo obri- no âmbito do Programa de Melhoria ao Atendimento
gatório que trate da saúde bucal. na Previdência Social - SAG Brasil.



RECURSO N2 8199

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Nos termos do art. 58, § 32 , combinado com o
art. 132, § 22do Regimento Interno, requeremos que
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei n24.484
B/89, do Deputado Sólon Borges dos Reis, que
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FERNANDO MARRONI - Requerimento ao Farroupilha e do 164º aniversário da Revolução Far-
Presidente da, Câmara dos Deputados de criação de roupilha.
Comissão Externa com a finalidade de averiguar de- AUGUSTO NARDES - Projeto de lei que
núncias da ocorrência de pesca predatória e traba- acrescenta § 52 ao art. 260 da Lei n29.503, de 1998,
lho escravo nas águas do litoral sul do Brasil, nos (Código de Trânsito Brasileiro), para vincular a arre-
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. cadação das multas à realização de programas de

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que dis- educação para segurança do trânsito e reabilitação
põe sobre o número máximo de Ministérios. de pessoas carentes, vítimas de acidente de trânsito.

Projeto de lei que dispõe sobre divulgação nos Projeto de lei que acrescenta parágrafos ao art.
meios de comunicação de gravação telefônica clan- 196 da Lei n24.504, de 1964 (Estatuto da Terra).
destina, e dá outras providências. PEDRO CELSO - Indicação à Presidência da

JOÃO PAULO - Requerimento de informações Câmara dos Deputados de instituição de auxílio in-
ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co- denizatório a ser concedido ao ocupante do cargo
mércio sobre não observância do regulamento técni- em comissão do Quadro de Secretariado Parlamen-
co metrológico para cronotacógrafo. tar, quando de sua exoneração do referido cargo.

Requerimento de informações ao Ministério da INÁCIO ARRUDA - Projeto de decreto legisla-
Agricultura e do Abastecimento sobre a distribuição tivo que susta os efeitos da Portaria nº 60, de 1999,
e comercialização de carne bovina, suína e bubalina. do Ministério do Trabalho e Emprego, que altera as

Requerimento de informações ao Ministério da regras de movimentação do FGTS na demissão sem
Agricultura e do Abastecimento sobre a distribuição justa causa, permitindo a homologação das rescisõ-
e comercialização de carne bovina, suína e bubalina. es contratuais sem o pagamento da multa de 40%.

Requerimento de informações ao Ministério da AROLDE DE OLIVEIRA - Requerimento ao
Agricultura e do Abastecimento sobre a distribuição Presidente da Câmara dos Deputados de desarqui-
e comercialização de carne bovina, suína e bubalina. vamento da Proposta de Emenda à Constituição nº

Requerimento ao Presidente da Câmara dos 593, de 1998, de autoria do requerente.
Deputados de desarquivamento das proposições LUIZA ERUNDINA - Requerimento de informa-
que menciona, de autoria do requerente. ções ao Ministério da Agricultura e do Abastecimen-

PADRE ROQUE - Indicação ao Ministério da to sobre o corte de verbas para distribuição de ces-
Ciência e Tecnologia de adoção de medidas para o tas básicas.
controle de experimentos com transgênicos autoriza- Requerimento de informações ao Ministério da
dos pela Comissão Técnica Nacional de Biossegu- Previdência e Assistência Social sobre o corte de
rança - CTNBIO. verbas para programas de assistência social.

Requerimento de informações ao Ministério da Requerimento de informações ao Ministério da
Ciência e Tecnologia sobre transgênicos no País. Educação sobre o corte de verbas para crianças e

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- adolescentes em atividade escolar.
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre a venda BISPO WANDERVAL - Projeto de lei que dis-
irregular de combustíveis por postos revendedores. põe sobre a proibição de consumo de bebidas alcoó-

Requerimento de informações ao Ministério da licas em vôos nacionais e internacionais de empre-
Justiça sobre a venda irregular de combustíveis por sas brasileiras.
postos revendedores. ENIO BACCI E OUTROS - Requerimento ao

Requerimento de informações ao Ministério da Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
Fazenda sobre fraudes cometidas na área de câm- para apreciação do Projeto de Lei n2 130, de 1999,
bio por instituições financeiras, com base em infor- que torna crime hediondo a transmissão deliberada
mações privilegiadas. do vírus da Aids.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de apensação dos Projetos de Lei nQs
136, 159, 166, 171, 176 e 184, de 1999, ao Projeto
de Lei n2121, de 1999, de autoria do requerente.

NELSON MARCHEZAN E OUTROS - Reque
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de
-realização de sessão solene, dia 16 de setembro de
1999, em homenagem ao transcurso da Semana



I

Justificação

Antônio Houaiss representa um marco no pa
norama cultural e político de nosso País. Como pen
sador, filólogo, tradutor e dicionarista, agraciou-nos
com obras de inestimável importância, assim como
uma gestão à frente do Ministério da Cultura dedica
da ao resgate de nossos valores e tradições. Sua
obra militância política, em favor das liberdades e da
construção de uma sociedade mais igualitária, tam
bém destacou-se nos momentos mais difíceis de
nossa história.

Por estes breves motivos e por todos os outros
que dispensam registro, é que propomos que a Câ
mara dos Deputados demonstre seu reconhecimen
to pela vida deste grande brasileiro através deste
voto de pesar a seus familiares.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999, 
Deputado Gilmar Machado, PT/MG.
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"acrescenta parágrafo 3Q ao art. 322 da Consolida- PROJETO DE LEI Nl! 199, DE 1999
ção das Leis do Trabalho". (Do Sr. Jaques Wagner)

Sala das. Sessões, 9 de março de 1999. Cria o Conselho Nacional do Petróleo

NomeParlallleJltar AnIDatan () l' 1t?~/hç') - CNP, para assessorar o Congresso Na-
f' cional na regulamentação e fiscalização

do monopólio estatal do petróleo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica criado o Conselho Nacional do Pe-

...::...-=-..L..::::....:::..;~:;;;-!......:::..........::::....:.:..-.::=-----l~~;:z;t::J-o~~'--"tróleo - CNP, como órgão de assessoramento do
Congresso Nacional para assuntos de regulamenta
ção e fiscalização, nos termos do art. 49, inciso X,
da Constituição Federal, do monopólio da União no
tocante a petróleo, gás natural e outros hidrocarbo
netos fluídos.

Art. 22 O Conselho Nacional de Petróleo
compõe-se de traze membros titulares, com o igual
número de suplentes, e dele participaram:

I - três parlamentares membros do Senado
Federal;

11 - três parlamentares membros da Câmara
dos Deputados;

11I - dois representantes das empresas que
exerçam no País as atividades constantes do mono
pólio da União no setor petrolífero, sendo um deles
pertencentes à Petrólefl Brasileiro S.A. - Petrobras;

IV - dois representantes dos sindicatos de tra
balhadores na indústria do petróleo;

V - dois representantes das entidades repre
sentativas dos proprietários de postos revendedores
de combustíveis;

VI - um representante dos órgãos de' defesa
do consumidor.

§ 111 São membros natos do Conselho Nacional
do Petróleo os seis representantes do Congresso
Nacional.

§ 22 O mandato dos membros do Conselho Na
cional do Petróleo será de dois anos, admitida uma
recondução por igual período.

§ 32 A presidência do Conselho Nacional do
Petróleo será sempre exercida por um de seus
membros representantes do Congresso Nacional,
por um período de dois anos, vedada a reeleição
para o período subseqüente.

Art. 32 Cabe ao Conselho Nacional do Petróleo:
I - examinar os termos dos contratos a serem

firmados com as empresas executoras das ativida
des do monopólio estatal do petróleo, recomendado
ao Congresso Nacional sua aprovação;

11 - fiscalizar as atividades das empresas con
tratadas para a exploração das atividades monopo
lizadas do setor petrolífero, verificando sua conformi-

o 1lcç>. - .~. /Jrrl.r.IiMI C}
10 ; ij(,~- ' : I / , .' lv..~ 1JJl
fi ""1~h.~"~

.e~~~·,i.zfjPl-l~ IX- .
..I-: 1.lW.f.7

, li\l\\Oj

REQUERIMENTO N9 99
(Do Sr. Deputado Gilmar Machado)

Requer voto de pesar pelo faleci
mento do Sr. Antônio Houaiss

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª nos termos do art. 117 inciso

XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja
registrado nos anais da Casa voto de pesar pelo fa
leciemento do Sr. Antônio Houaiss, sendo esta ini
ciativa comunicada à família enlutada.
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dade com os termos contratuais firmados com cada no setor petrolífero com a capacidade de decisão
empresa; política dos membros de nosso Parlamento, escolhi-

111- fixar, ad referendum do Congresso Nacio- dos que fomos pelo povo para decidir, em seu nome,
nal, as multas e penalidades a serem aplicadas nos os melhores caminhos para a nação brasileira.
casos de descumprimento dos termos contratuais re- Assim sendo, esperamos contar com o decisi-
feridos no inciso anterior; vo apoio de nossos ilustres pares para que, através

IV - propor ao Congresso Nacional os atos ne- da criação do Conselho Nacional de Petróleo, pos-
cessários à regulamentação das atividades da indús- samos, transparente e democraticamente, encontrar
tria petrolífera no País; a melhor maneira de realizar o aproveitamento das

V - elaborar e aprovar seu regimento interno; reservas petrolíferas nacionais da forma mais comple-
VI - exercer quaisquer outras atribuições que ta e correta possível, e distribuir eqüitativamente entre

lhe venham a ser delegadas pelo Congresso Nacional. todo o povo brasileiro os benefícios daí decorrentes.
Art. 4Q A fim de recolher subsídios técnicos Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -

para embasar suas decisões, o Conselho Nacional Deputado Jaques Wagner, PT/BA.
do Petróleo poderá, a seu critério, convocar técnicos
e especialistas em quaisquer das atividades referen- PROJETO DE LEI Nl! 200, DE 1999
tes à indústria petrolífera para prestar esclarecimen- (Do Sr. Jaques Wagner)
tos sobre assuntos de sua área de conhecimento. Dispõe sobre a criação da Área de

Art. 5Q No prazo de sessenta dias, a contar da Proteção Ambiental - APA, no Distrito de
data de sua promulgação deste decreto legislativo, o Sousas, Município de Campinas, Estado
Congresso Nacional decidirá sobre as verbas, repas- de São Paulo.
ses, transferências e créditos de qualquer natureza, O Congresso Nacional decreta:
necessários ao funcionamento do Conselho Nacio-
nal do Petróleo. Art. 1l! É criada, sob a denominação de "APA

Art. 6Q Este decreto legislativo entra em vigor de Sousas", Área de Proteção Ambiental localizada
na data de sua publicação. em região de Mata Atlântica e abrangendo os de

mais ecossistemas a ela associados, no Distrito de
Justificação Sousas, Município de Campinas, Estado de São

No momento em que se começa a discutir so- Paulo.
bre a regulamentação do monopólio estatal do petró- Art. 2l! A APA de Sousas apresenta a seguinte
leo, em face das alterações introduzidas pela Emen- delimitação:
da Constitucional nQ 9, de 1995, é importante decidir I - com o Distrito de Campinas: começa no rio
não apenas sobre o modelo a ser adotado para reali- Jaguari na foz do córrego da Fazenda Roseira; sobe
zar a exploração dos recursos petrolíferos de nosso por este até a sua cabeceira, ganha o contraforte in-
País, mas também sobre a forma de fiscalizar as ati- termediário dos dois ramos do córrego da Fazenda
vidades desenvolvidas para tal fim. Angélica, indo à confluência dessas duas águas e

Diferentemente da maioria das propostas que desce pelo córrego até o rio Atibaia; segue pelo con-
visam a regulamentar o monopólio o petróleo ora em traforte fronteiro até o divisor que deixa, à direita, as
tramitação nesta Casa, entendemos que a melhor águas dos ribeirões do Tanquinho e das Anhumas e,
fiscalização do setor petrolífero no Brasil não se fará à esquerda, as do rio Atibaia; segue por este até a
através de um órgão recém-criado e superpoderoso cabeceira do pequeno córrego da Fazenda Barone-
- porém inexperiente - no seio do Poder Executivo, sa de Atibaia;
mas pelo próprio Congresso Nacional, caixa de res- 11 - com o Município de Valinhos: começa no
sonância dos muitos e variados anseios de nossa córrego da Fazenda Baronesa de Atibaia; sobe pelo
sociedade. rio Atibaia até a foz do ribeirão dos Pinheiros, ribei-

Para tanto, é necessário que o Congresso Na- rão a montante da ponte da estrada Joaquim Egídio-
cional disponha de um órgão técnico capaz de as- Valinhos;
sessorá-lo na tomada de decisões da mais alta im- 111 - com o Distrito de Joaquim Egídio: começa
portância para a vida econômica de nosso País, no rio Atibaia, na foz do ribeirão dos Pinheiros, ribei-
como o serão todas aquelas que digam respeito à' rão a montante da ponte da estrada Joaquim Egídio-
exploração das riquezas do solo nacional. Valinhos; segue pelo contraforte fronteiro entre as

Em nossa opinião, esse órgão deve ser capaz águas do córrego da Fazenda Riquem, à direita, e
de unir o conhecimento técnico dos que trabalham as do rio Atibaia, à esquerda, até o divisor entre o rio



I - adequação com o zoneamento ecológico
econômico da área;

11 - implantação de sistema de coleta e trata
mento de esgotos;

111 - sistema de vias públicas com galerias de
águas pluviais e, sempre possível, em curvas de ní
vel e rampas suaves;

IV -lotes de tamanho mínimo suficiente para o
plantio de árvores em pelo menos 20% da área do
'terreno;

V - programação de plantio de áreas verdes
com uso de espécies nativas;

VI - traçado de ruas e lotes comerciais com
declividade inferior a 10%.

, Art. 82 As áreas onde existam ou possam exis
tir atividades agrícolas ou pecuárias, integrarão a
Zona de Uso Agropecuário, na qual serão proibidos
o~ regulados os usos ou práticas capazes de causar
sensível degradação do meio ambiente.

Parágrafo Único. Será proibida a utilização de
agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos
sérios na sua utilização inclusive no que se refere ao
seu poder residual.

Art. 911 A fiscalização da APA de Sousas, será
feita mediante a constituição de Mutirões Ambien
tais, integrados, no mínimo, por três pessoas cre
denciadas pelo órgão ambiental competente, esta
dual ou municipal.
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Atibaia e o ribeirão das Cabras; prossegue por este 111 - utilização de agrotóxicos e outros biocidas,
divisor em demanda da foz do córrego da Chácara exceto na Zona de Uso Agrópecuário a que se refe-
Belmonte, no ribeirão das Cabras; sobe pelo córrego re o art. 82, observado o disposto do parágrafo único
da Chácara Belmonte até sua cabeceira; segue pelo desse artigo.
divisor entre águas do ribeirão das Cabras, à direita IV - utilização da área em desacordo com o
e aos do rio Atibaia, à esql,lerda, em demanda da ca- que estabelece o zoneamento ecológico-econômico
beceira do primeiro afluente da margem esquerda do a que se refere o art. 411•

ribeirão da Fazenda de Antônio Souza Queiroz, cór- Art. 62 Além das demais exigências ambientais
rego a montante da sede da referida fazenda; desce previstas na legislação em vigor, dependerão de Ii-
por este córrego até o ribeirão da Fazenda de Antô- cença especial, concedida pela entidade administra-
nio Souza Queiroz, pelo qual desce até o primeiro dora da APA;
córrego da margem direita a jusante da sede da fa- I _ as atividades a que se refere o inciso 11 do
zenda em questão; sobe por este córrego até sua art. 511, localizadas num raio de até 1.000 (mil) me-
cabeceira no divisor da margem esquerda do rio Ja- tros no entorno de cavernas, corredeiras, cachoei-
guari; prossegue por este divisor até a cabeceira do ras, monumentos naturais, testemunhos geológicos
segundo afluente da margem esquerda do rio Jagua- e outras situações semelhantes.
ri, a montante da usina; desce por este afluente à 11 _ qualquer atividade industrial que possa afe-
sua foz no rio Jaguari; tar a APA de Sousas;

IV - com o Município de Pedreira: começa no
rio Jaguari, na foz do segundo afluente do referido 111 - a implantação de qualquer projeto de urba-
rio, a montante da usina; desce pelo rio Jaguari até a nização no interior da APA de Sousas.
foz do córrego da Fazenda Roseira, início deste pe- Art. 72 A concessão da licença especial para as
rímetro. 'atividades previstas no inciso 111 do art. 611 dependerá

de:Art. 32 A APA de Sousas tem o objetivo de ga-
rantir a preservação dos remanescentes de Mata
Atlântica, bem como dos demais ecossistemas â'ela
associados, incluindo a vegetação nativa, a fauna
silvestre e os mananciais, como forma de manter o
equilíbrio ecológico da região e melhorar a qualidade
de vida da população local.

Art. 42 A APA de Sousas terá um zoneamento
ecológico-econômico, bem como um plano ,de mane
jo elaborado por autoridade competente em parceria
com a comunidade local e entidades ambientais.

§ 12 O Zoneamento a que se refere o caput
deste artigo estabelecerá normas de uso de acordo
com' as condições locais bióticas, geológicas, urba
nísticas, agro-pastoris, extrativistas, culturais e outras.

§ ,22 Serão consideradas como zonas de uso
especiais as unidades de conservação, de manejo,

. ou outras áreas com proteção ambiental especial, si
tuadas nos limites da APA deSousas, que sejam

. administradas pelo Poder Público.
Art. 511 Serão proibidas, na APA de "8ousas,as

seguintes atividades;
I - pastoreio excessivo, considerando-se como

tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os pro
cessos erosivos;

11 - terraplanagem, mineração, dragagem, e
escavação que venham a causar danos ou degrada

'ção ao meio ambiente ou perigo para pessoas e
para a biota.
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§ 1º A entidade responsável pelo Mutirão am- mais ameaçadas de extinção do Brasil 171 são da
biental poderá ·soliéit~( a prel?ença: e o acompanha- Mata Atlântica.
mento .de pelo menos' um servidor pertencente a Apesar de ser o primeiro conjunto de ecossis-
uma corporação policial. temas brasileiro a sofrer o impacto da explôração ir-

§ 2º Não havendo a presença de um policial, o racional de seus recursos naturais, somente no final
Mutirão Ambiental deverá conter, no mínimo, com da década de 80, após quase 5 séculos de destrui-
cinco pessoas. ção, este grande patrimônio ambiental e social rece-

o Art. 10. O Mutirão Ambiental poderá, sempre beu o reconhecimento de sua importância na legislação
que encontrar infrações ao disposto nesta lei, lavrar brasileira.
autos de constatação, circunstanciados, devidamen- A Constituição Federal o incluiu' entre os ecos-
te assinados pelos presentes. sistemas considerados patrimônio nacional, devendo

§ 1º O auto de constatação será enviado à enti- sua utilização ser feita dentro de condições que as-
dade credenciadora do Mutirão Ambiental, para apli- segurem a preservação do meio ambiente.
cação das penalidades cabíveis, devendo, quando A necessidade de conservar os remanescentes
couber, ser encaminhado ao Ministério Público. da Mata Atlântica é conhecida e discutida nos meios

§ 2º Se as autoridades locais não se pronun- técnicos do Brasil há mais de um século. É bastante
ciarem sobre os autos de constatação, caberá aos clàro e aceito, hoje em dia, que é uma obrigação le-
órgãos federais competentes atuar emcaráter supletivo. gal e ética preservar os remanescente primários e

Art. 11. Às infrações ao disposto nesta lei apli- secundários da Mata Atlântica.
cam-se as penalidades previstas na legislação em Com .a .intenção de colaborar para qu~ tudo
vigor, federal, estadual ou municipal. isso. possa ser feito, foi criado em 1988 o Consórcio

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua Mata Atlântica que hoje já conta com a participação
publicação. de oito estados d~ federação, além do governo fede-

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. ral. Entreos objetivos desse consórcio.está a prote-

Justificação ç~o da biodiversidade, por meio de proteção dos re-
.manescentes e implantação de unidades de conser-

A área de distribuição da MataAtlântica consti- vação~

tui uma extensão espacial com cerca de 1,1 milhão
de km-, ao longo das encostas e serras da costa Ne~se contexto, é imperioso que todos.procu-
atlântica, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do remos lutar pela preservação desse valioso pa\rimônio.
Sul: As florestas tropicais úmidasque cobriam essa . " Assim, considerando que o Distrito de Sousas,
imensafaixa, hoje, estão reduzidas a apenas 95.641 do Município.,deCampinas, Estado de São Pauio,
km-, o que corresponde' a 8,8% da área originar e, 'abriga remanescentes da Mata Atlântica, além.de
mesmo assim, ainda ~m~açada, conforme dados de outros importantes ecossistemas a ela associados, é
João Paulo Capoblâhco:' da Furidaçao SOS Mata . que propomos o presente projeto de lei objetivando
Atlântica. .... ·justamente garantir a sua preservação.

Segundo o Relatório do Brasil para a Conferên- .A Área de Proteção Ambiental· que pretende-
cia das Nações Unidas sobre Meio'AinbienteeDe- rnoscriar,abrangeridoos limites do referido'distrito,
senvolvimento, 'noihterior da "região Sudeste não ·é considerada: um dos mais belos e ricos trechos da
restou quase nadá,apenas pouquíssimos exemplos. ·Mata Atlântica da região, -caracterizado pela presen-
nas encostas daspequerias'serras aíexistehtes'ou ça de formações montanhosas, grande' diversidade
nas esparsas reservas ofiCiais. . . de· cobertura vegetal nativa e espécies rarasde·fau-

Mesmo redUZida e muito"fragmehtàda, a Mata na e flora, destacando-se ainda nesse conjunto o·Jio
Atlântica possui uma importância·enorme. Ela regula Atibaia, o maior curso d'água. que atravessa0 Muni-
o fluxo dos marian'ciais hídricos,'assegura àfertilida- cípio de Campinas.
de do solo, controla o clima e protege escarpaseen- Este projeto reflete também o desejo comum
costas das serras, além de preservar um,patrimônio dos moradores da região que, ouvidos, manifesta-
histórico e cultural imenso. ram a sua vontade de ver assegurada a preservação

Apresenta alta diversidade e alto grau deende- da referida área através de legislação específica, vi-
mismo teinto êle espécies vegetais quanto "animais. sando sobretudo impedir que venha a ser atingida
Apesar desta grande biodiversidade, a situação é pelo continuado processo de degradação;:lquejá
extremamente grave, pois, das 202. espéciesani- nos referimos.'



Concede anistia a dirigentes ou
representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reivindicatório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É concedida anistia a dirigentes ou repre

sentantes sindicais e trabalhadores que, no período
compreendido entre 6 de março de 1993 e a publica
ção desta lei, sofreram punições em virtude de partici
pação em movimento reivindicatório ou outra modali-'
dade de exercício do mand::l.to ou representação ou de
direito de greve, assegurado o pagamento dos salários
no período da suspensão disciplinar e, aos demitidos,
areintegração ao emprego com todos os direitos

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

Art. 32 Revogam-se as dil?Posições em contrário.

Justificação

A participação em movimento grevista, assegu
rada pela Constituição aos trabalhadores, não pode
ser tratada como um delito contra a economia ou
contra o Estado.

A greve é o mais importante instrumento de
que dispõe a classe trabalhadora para fazer valer
suas reivindicações. Exceto no tocante às atividades
essenciais, que a própria Constituição prevê como
necessariamente garantidos durante os períodos de
greve, nenhuma restrição se pode impor no sentido
de afastar este direito do trabalhador.

Ademissão de grevistas, tanto de dirigentes sindi
cais, quanto dos próprios trabalhadores, resulta num ato de
coação moral irresistível, cuja motivação arbitrária compro
mete o exercício daquele direito no regime democrático.

Assim, é necessário, resgatar os direitos dos
trabalhadores atingidos por demissões injustas des-
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Por julgamos ser a presente proposição justa e pelo de primeiros-socorros, para os motoristas e
necessária, contamos com o integral apo,io dos ilustres seus ajudantes. Ela é reforçada pela obrigação que
pares para a sua aprovação. passarão a ter os veículos de transporte de carga e

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - coletivo de passageiros de portarem material de pri-
Deputado Jaques Wagner, PT/BA. meiros-socorros. Assim teremos tanto a redução de

PROJETO DE LEI N9 201, DE 1999 acidentes como a diminuição de conseqüências no-
(Do Sr. Jaques Wagner) civas nos acidentados.

E importante mencionar que tais medidas já são
Torna obrigatório o curso de direção adotadas intemacionalmente. O Brasil não deve ficar,

defensiva, de primeiros socorros e de portanto, omisso e esquecido da tragédia diária que hoje
relações humanas aos condutores de constitui o trânsito em suas cidades e estradas.
transporte rodoviário de cargas e passa- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
geiros, e dá outras providências. Deputado Jaques Wagner, PT/BA.

O Congresso Nacional decreta: PROJETO DE LEI N9 202, DE 1999
Art. 12 As empresas de transporte rodoviário de (Do Sr. Jaques Wagner)

cargas e passageiros são obrigadas a oferecer cur
sos de direção defensiva, de primeiros-socorros e de
relações humanas, com duração mínima de 20 (vin
te) horas-aula" aos condutores e ajudantes dos veí
culos de sua propriedade.

§ 12 Os cursos de que trata o caput desse arti
go serão renovados anualmente para cada condutor.

§ 22 Para efeitos dessa lei, direção defensiva é
a maneira de dirigir pela qual o condutor reduz a
possibilidade de se ver envolvido ou de envolver tér
ceiros em acidentes de trânsito.

Art. 22 Todo veículo de transporte rodoviário de
cargas e passageiros portará .material necessário
para primeiro-socorros.

Art. 32 Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua
publicação. ,

Art. 42 Esta lei entra em vigor l1a data de sua
publicação.

Art. 52 Revogam-se as disposições em contrário

Justificação

Sabe-se que um dos fatores que mais propi
ciam acidentes de trânsito no Brasil é a falta de edu
cação dos condutores e pedestres no trânsito.

A responsabilidade dos condutores de transporte
de carga e coletivo de passageiros sendo maior do que
a dos demais motoristas, é necessário que se invista ob
rigatoriamente em sua educação para o trânsito.

A obrigatoriedade de cursos de direção defen
siva para esses condutores é uma emergência em
nosso País, que detém os mais elevados índices de
acidentes e vítimas de trânsito no mundo.

A nos~a proposta inclui além de uma medida
preventiva, que são esses cursos de direção defen
siva, uma oura medida, de ordem prática, que trata
de cursos de relações humanas complementado



SEÇÃO 11

Art. 82 São instrumentos da Mlnsl, Moratória de
Instalação de Incineradores.

I - A cooperação técnica financeira;
11 - Os incentivos às pesquisas;
111 - Os programas e políticas de gerenciamen

to ,de resíduos sólidos;
IV - A educação ambiental;

Dos programas e objetivos da
Moratória de Instalação de incineradores.

Art. 62 A Moratória de instalação será implanta
da com base nos seguintes programas:

I - Programa de divulgação das outras formas
de tratamento dos diversos tipos de resíduos;

11 - Programa de redução de geração de resí
duos, através de educação ambiental;

111 - Fomento a pesquisa e análise das dioxi·
nas, dos furanos e dos metais pesados provenientes
do processo de incineração.

Art. 72 A moratória de instalação de incinerado
res tem objetivo:

I - Aumentar o conhecimento quanto aos male
fícios causados pela exposição às dioxinas, aos fu
ranos e aos metais pesados nos ser humano e as
conseqüências a bióta.

11 - Difundir os demais tratamentos e métodos
de redução de resíduos sólidos nos diversos segui
mentos da sociedade.

111 - Proporcionar um maior conhecimento cien
tífico e social sobre o processo de incineração.

SEÇÃO 111
Dos Instrumentos da Moratória de Instalação de

Inclneradores

SEÇÃO I
Da Moratória de instalação de Inclneradores

Art. 12 A instalação de incineradores para resí
duos sólidos domésticos, hospitalares, industriais,
químicos, farmacêuticos, ambulatoriais e outros, fi
cam suspensas por um período de 10 (dez) anos em
todo o território nacional, sem prejuízo para destina
ção adequada dos resíduos.

Parágrafo ~nico. Para efeito deste artigo, con
sidera-se também os equipamentos de incineração
que estejam em processos Iicitatório, de compra di
reta por particulares ou de licenciamento.

Art. 22 A Moratória de Instalação de Incinerado
res-Mlnsl, constante do caput do artigo anterior en
tende-se como o período em que se investirá na
pesquisa das emissões de dioxinas, furanos e me
tais pesados na atmosfera, e a concentração destes
na escoria, cinza e lama provenientes do processo
de incineração, bem como os seus efeitos ao ser hu
mano e ao meio ambiente interno e externo da usina
de incineração, sem a instalação de novos equipa
mentos neste período.

Art. 32 Todos os equipamentos de incineração
já em funcionamento terão suas licenças revogadas
para se analisar as suas condições de funcionamen
to e emissão de gases, particulados, dioxinas e fura
nos na atmosfera, conforme os artigos 92 e 10 desta
lei.

Art. 42 Os investimentos em pesquisa ocorre
rão na forma de parcerias, convênios intemacionais,
repasse ou suplementação orçamentária às Univer
sidades Federais e as Estaduais, bem como às au-
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de a publicação da Lei n2 8.632/93, que concedeu tarquias estaduais de controle de poluição, e outras
anistia a dirigentes ou represefltantes demitidos por par- receitas. previstas em .lei complementar, para os in-
ticipação em movimento grevista, e da Lei n2 8.878194, vestimentos necessátios a .pesquisa é anãfise das
que anistiou demitidos no Governo Collor especialmente dioxinas e dos furanos.
empregados de estatais que foram demitidos por partici- Art. 52 Os investimentos em parceria com a ini-
pação em greve. Tanto quanto naquelas oportunidades, ciativa privada ocorrerão nos seguintes modos:
impõe-se ao Congresso reparar as injustiças cometidas, I - Em sistema de cooperação técnica entre o
assegurando a trabalhadores demitidos em decorrência investidor e o órgão público;
do legítimo exercício de seu direito de reivindicação ore- 11 - Através de doações de equipamentos;
tomo aos seus postos de trabalho. 111 - Colaboração financeira;

Sala das Sessões, 9' de março de 1999. - Parágrafo único. Somente estarão autorizadas
Deputado Jaques Wagner, PT/BA. a dar laudo de análise de dioxinas e furanos, para

PROJETO DE LEI NR 203, DE 1999 efeito de relicenciamento ou fechamento de usinas,
(Do Sr. Jaques Wagner) ; os órgãos oficiais do Estado ou da União de controle

de poluição, ou as universidades públicas que esti-
Dispõe sobre a Moratória de Instalação verem habilitadas para tal.

de Inclneradores Mlnsl, no Brasil, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:



111 - Os gases de combustão na saída da cha
miné o incinerador deverão observar os seguintes
valores-limite de emissão:

- Material particlado total (Mtp) 50mgINm
- Ácido clorífico (Hei) 100mg/Nm
- Àcido fluorídrico (Hf) 5,OmglNm
- Dióxido de enxofre (802) 300mgINm
- Monóxido de carbono (CO) 125mg/Nm
- Óxido de nitrogênio (NOx) 560mgINm
- Cádmio (Cd) 0,28mg/Nm
- Mercúrio (Hg) 0,28mg/Nm
- Arsênio (As) 1,4mg/Nm
- Níquel (tJI) 1,4mg/Nm
-Chumbo+Cromo+Cobre+Manganês(Pb+Cr+Cu+M
n) 7mg/Nm

IV - Diagnóstico do grau de contaminação dos
operários que trabalham na usina de incineração
bem como o estudo dos níveis de dioxinas, furanos
e metais pesados no perímetro de 200 metros em
tomo da usina de incineração, de acordo com a ta
bela contida nos incisos 11 e 111 deste artigo.
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V - As Organização Não Governamentais em V - A fiscalização, fechamento ou relicencia-
caráter fiscalizador e consultivo; mento será de responsabilidade dos organismos es-

VI -:- O.relicenciamento de equipamentos de in- taduais de controle ambiental ou de poluição e quan-
cineração; do couber aos órgãos federais de controle de polui-

VII - Os órgão federais, estaduais e municipais ção e de meio ambiente.
de controle de poluição ou de controle ambiental; Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua

VIII - O fechamento definitivo de usinas de in- publicação.
cineração. Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

SEÇÃO IV Justificação
Do fechamento e relicenclamento Antecedendo a ECO 92, o Programa das Na-

dos incineradores ções Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, pelo
Art. 92 Os equipamentos de incineração em relatório IINosso Futuro Comumll (1987), apresentou

operação, após a publicação desta lei, terão suas Ii- o conceito de desenvolvimento sustentável, definin-
cenças de instalação e operação revogadas, pas- do como aquele que lIatende as necessidades do
sando a operar sob licença temporária que não po- presente, sem comprometer as possibilidades das
derá ultrapassar o período de 6 meses, a qual será gerações futuras. atenderem as suas própias neces-
emitida pelo órgão de controle ambiental estadual sidadesll

•

que, no mesmo período, promoverá as vistorias ne- Para trilharmos o caminho deste conceito no
cessárias ao cumprimento do artigo seguinte. Brasil, teremos que nos remeter, entre tantos temas

Art. 10. Para o fechamento ou novo Iicencia- correlacionados com o desenvolvimento, ao da ges-
mento deve-se obedecer os seguintes critérios: tão de resíduos sólidos, pois a relação deste com as

I - O passivo ambiental da empresa operadora estratégias de desenvolvimento dos países ricos é
do incinerador não poderá ser superior ao seu ativo muito íntima. Esta estratégia passa pela exportação
financeiro e patrimonial; cada vez maior dos impactos ambientais aos países

11 - Os padrões· mínimos de emissão de dioxi- do Terceiro Mundo, traduzida na extração dos recur-
nas e furanos será o de 0,1 ng TE/Nm, sendo anali- sos naturais, e no processamento primário dos re-
sados os isômeros 2,3, 7, 8-TCDD, Tetraclorodiben- cursos extraídos, etapas altamente residuais e con-
zo - p - dioxinas e TCDF, Tetraclorodibenzo fura- sumidoras de grande quantidade de energia.
nos; Um outro ponto relacionado ao desenvolvimen-

to, e aos resíduos por ele gerado, é o conceito de
despoluição, criado com a intenção de dar. uma fa
chada ambientalmente correta aos novos empreen
dimentos, reconhecidamente degradantes do pro
cesso produtivo. Tal conceito tenta acabar com as
críticas da população aos investimentos ditos resi
dualmente controlados pois, ao poluir, a indústria
promete a despoluição e a recuperação da área de
gradada, remetendo o problema ao campo mera
mente econômico-financeiro, onde a contaminação
toma-se IIpassivo ambientalll • É importante lembrar
que este conceito não regulamenta adequadamente
como as indústrias o pagarão, beneficiando-as du
plamente, devido ao descaso com que os resíduos
sólidos têm sido tratado pelos poderes Legislativo e
Executivo. Tal tratamento tem suas raízes na idéia
usual e equivocada de que IIresíduo, lixo ou o que
sobra decorrem da agregação aleatória de elemen
tos bem definidos que, quando agrupados, transfor
mam-se em uma massa sp,m valor comercial e com
um potencial de agressão ambiental variável segun
do a sua composição". (Paulo Jorge Moraes Figue
redo - A sociedade do lixo - Unimep - pág.49). De-
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vido a este conceito, toda e qualquer alternativa de que as dioxinas são 500 vezes mais tóxicas que o
redução, reuso e reciclagem não encontra eco nas veneno "estriquinina".
instâncias executivas e legislativas, proporcionando Ambientalmente, os incineradores são um in-
o fomento à aplicação de planos mirabolantes, com centivo à geração de resíduos, pois quanto mais re-
caráter meramente tecnológico e financeiro, sem síduos, mais lucro para a operadora da usina de inci-
maiores resultados concretos para a solução dos neração. Esta técnica de disposição final de resí-
problemas, criando a "industria do lixo". Não bastas- duos sólidos, portanto, caminha' na contramão do
se isso, estes planos mostram-se cada vez mais equilíbrio do homem com a Bióta.
onerantes ao erário público. Neste sentido, este projeto de lei vem de en-

No Brasil, a incineração de resíduos sólidos contro a tendência mundial de estímulo à pesquisa
tem sido apontada como a solução final para o pro- destes agentes cancerígenos, de maneira conse-
blema de todos os tipos de lixo (domiciliar, hospita- qüente, pois não podemos ficar a mercê das indús-
lar, químico e industrial). Porém, devemos lembrar trias de incineração.
que cada resíduo tem sua periculosidade e o seu po- Durante a pesquisa para a elaboração deste
tencial de reaproveitamento econômico. O professor PL identificamos vários métodos alternativos à ínci-
Waldir Bizzo, mestre em engenharia térmica da Uni- neração. Constatamos que todos os métodos de tra-
camp, ensiana que as coisas usadas não são lixo, tamento de resíduos têm em comum o aterro sanitá-
tornam-se lixo depois de misturadas entre si. rio como disposição final, sendo que no caso da inci-

Vendo pelo campo da saúde, os incineradores neração temos quatro tipos de resíduos, para dispo-
têm sido alvo de controvérsia internacional devido ao sição final em aterro: as cinzas, a escória, a lama
seu caráter periculoso. desde o famoso acidente da proveniente do resfriamento dos filtros e os filtros
cidade de Seveso, Itália, o mundo teve o contato propriamente ditos. Estes filtros, oferecem uma peri-
mais direto com os elementos tóxicos já produzido culosidade proporcional à sua eficiência de filtragem
pelo ser humano: as Dioxinas, quimicamente conhe- de metais pesados e substâncias particuladas, pois
cidas por PCDDs, Policlorodibenzo dioxinas. quanto mais eficiente for o filtro, mais contaminado

ele estará ao final de sua vida útil.
No ano de 1976, na cidade de Seveso, Itália, Todos os métodos alternativos estudados se-

uma fábrica de produtos químicos que produzia Tri- guem a tendência internacional da política de gestão
clorofenol, composto aromático clorado, foi arrasada de resíduos baseada nos três "erres": Redução,
por uma explosão que destruiu todo o complexo quí- Reuso e por fim a Reciclagem. Este método tem se
mico e algumas residências que ficavam na proximi- mostrado eficiente em países que o estão adotando,
dade da indústria. Estudos posteriores constataram sendo aplicado principalmente nos países europeus
a contaminação por dioxinas do tipo TCDD, as mais e no Canadá, mostrando-se eficiente também no tra-
cancerígenas, na população circunvizinha ao com- tamento do resíduo industrial.
plexo, bem como nos funcionários que trabalhavam Sobre os resíduos hospitalares, em publicação
na fábrica. oficial da Secretaria do Meio Ambiente da Presidên-

Desde então, "as Dioxinas de Seveso" têm cia da República, em convênio com a Universidade
sido alvo de grande preocupação em nível interna- Federal Fluminense, intitulada "Lixo hospitalar, risco
cional, com maciço investimento em pesquisa. As epidemiológico ou terrorismo sanitário?" o Professor
dioxinas, resultantes principalmente da combustão Doutor Uriel Zanon afirma que entre as falhas legis-
de materiais clorados, são confundidos pelo nosso lativas, a maior consiste na inadequação dos concei-
organismo com um hormônio, estrógeno, passando tos estabelecidos em relação ao cenário epidemioló-
a modificar o código genético do ser humano. Pes- gico atual, pois a subjetividade da definição de resí-
quisas demostraram que 98% dos casos de conta- duo infectante oficializa o conceito equivocado de
minaçãó por dioxinas e furanos, que tem elevado que a doença infecciosa pode ser induzida apenas
coeficiente de absorção por substâncias orgânicas, pela presença do agente infeccioso, sem levar em
deram-se por vias da cadeia alimentar do ser huma- conta outros fatores.
no. Estas mesmas pesquisas levantaram o aumento Os resíduos comprovadamente infectantes
de casos de câncer em populações expostas às dió- constituem pequena parcela do volume total produzi-
xinas, sendo que alguns pesquisadores têm afirma- do em um hospital e podem ser, autoclavados no
do que não há uma dose mínima na qual uma altera- centro de esterilização ou no laboratório. Além disso,
ção bioquímica não seja detectada. Vale lembrar o incinerador não é um método absolutamente segu-



o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho

de 1991, com alterações posteriores, passa a vigorar
acrescido de § 5º a seguinte redação:

"Art.58 .

§ 22 A contribuição prevista no inciso I
deste artigo é acrescida de 2%, limitando-se
a incidência deste percentual ao total das re
munerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados que exerçam atividades nos
setores de produção, processamento, trans-

§ 5º No caso do exercício de ativida
des em indústrias de petróleo e petroquími
ca nos setores responsáveis pela produção,
processamento, transporte e armazenamen
to de petróleo e derivados será concedida
aposentadoria especial após a comprovação
do trabalho nestas condições por no mínimo
25 anos."

Art. 2º O art. 22.da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, com alterações posteriores, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2º, devendo os demais pa
rágrafos deste artigo ser renumerados:

Art. 22 .
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ro para a esterilização do lixo hospitalar e seu custo porte e armazenamE)nto de petróleo e deri-
é bem superior aos demais tratamentos alternativos. vados nas indústriàs de petróleo e petroquí-

Vale lembrar que, no ano de 1994, uma pes- micas.
quisa da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos " .
Estados Unidos da América, confirmou que incinera- Art. 311 Esta lei entra em vigor na data de sua
ção de resíduos hospitalares são uma das maiores publicação.
fontes de emissões de dioxinas na atmosfera. Art. 411 Revogam-se as disposições em contrário.

Visando garantir a preocupação apontada pe- Justificação
las Nações Unidas, de que nossa geração deve se
preocupar-se também da sobrevivência das geraçõ- A aposentadoria especial é, de certo modo, um
es futuras, apresentamos esta proposta a esta Casa, benefício compensatório, pois permite que o traba-
para sua aprovação. Ihador que exerce atividades que prejudiquem a saú-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. _ de ou a integridade física possam trabalhar menos
Deputado Jaques Wagner, _ PT/BA. tempo, evitando que o exercício daquela atividade o

incapacite para a vida laborativa.
PROJETO DE LEI N2 204, DE 1999 A partir da edição da Lei rill 8.213, de 24 de ju-

(Do Sr. Jaques Wagner) lho de 1991, que dispõe sobre o plano de benefícios
Altera as Leis n2s 8.212 e 8.213, am- da previdência social e dá outras providências, o

bas de 24 de julho de 1991, para conce- princípio norteador da concessão da aposentadoria
der aposentadoria especial aos trabalha- especial passou a ser a comprovação da efetiva ex-
dores que exercem atividade em setores posição ao agente nocivo previsto na legislação,
específicos de indústrias de petróleo e substituindo o conceito anterior que classifica as ati-
petroquímica, bem como para estipular o vidades segundo os agentes nocivos e ocupações
financiamento deste benefício prevlden- penosas, insalubres e perigosas.
ciário. No entanto, temos que levar em conta que

existem ocupações e atividades que são insalubres,
perigosas, e penosas devido a sua própria natureza
e método de trabalho, não sendo as medidas de pro
teção hoje existentes comprobatoriamente suficien
tes para eliminar totalmente o risco à saúde. Consi
deramos que as atividades exercidas pelos trabalha
dores nos setores responsáveis pela produção, pro
cessamento, transporte e armazenamento de petró
leo e derivados em indústrias do petróleo e petroquí
mica incluem-se entre estas ocupações socialmente
necessárias mas que, por sua própria natureza, são
nocivas à saúde do trabalhador. Estas atividades
apresentam um elevado grau de risco mecânico, ou
melhor, de acidentes, onde um acontecimento fortui
to pode causar morte ou lesão, com conseqüente
perda ou redução da capacidade laborativa. De fato,
nestes ambientes de trabalho estão permanente
mente presentes os riscos de explosão, incêndio, va
zamento de gases, com conseqüente possibilidade
de contaminação, nível de ruído acima do aceitável
para o ser humano e variações constantes· de tem
peratura. Além disso, o conhecimento e a percepção
que os trabalhadores têm do processo de trabalho de
senvolvido e dos riscos ambientais presentes também
devem ser considerados como prejudiciais à saúde.

Cabe ressaltar que a aposentadoria especial
não contribui diretamente para a melhoria dos am
bientes do trabalho, constituindo-se , em última aná-



PROJETO DE LEI Nl! 206, DE 1999
(Do Sr. Jaques Wagner)

Altera a redação do Inciso 11 do arti-i

go 129 da Lei nl! 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de Be
nefícios da Previdência Social, e dá ou
tras providências".

PROJETO DE LEI Nl! 205, DE 1999
(Do Sr. Jaques Wagner)

Estabelece critérios para acrésci
mos moratórios incidentes nos tributos
pagos após seu vencimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os tributos devidos à Fazenda Munici

pal, Estadual, do Distrito Federal e Federal, que não
forem pagos até a data do Vencimento, ficarão sujei
tos à multa de mora de 10% (dez por cento) e a ju
ros de mora calculados por mês-calendários ou fração.

§ 12 A multa de mora será reduzida na seguinte
conformidade:

a) 2%, se oatraso não for superiora 15 (quinze) dias;
b) 5%, se o atraso exceder de 15 (quinze) dias

e não for superior a 30 (trinta) dias.
§ 2º Se o termo final para o pagamento recair

em dia não útil, o recolhimento deverá ser efetuado
no dia útil imediatamente anterior.

§ 32 A multa incidirá a partir do primeiro dia
após o vencimento do débito, e os juros a partir do
primeiro dia do mês subseqüente.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O Congresso Nacional aprovou e Sua Excelên
cia, o Presidente da República, sancionou a Lei n° 9.298196,
que reduz a multa de mora dos contratos relaciona
dos com a venda de bens e serviços ao consumidor,
de 10% para 2%. Ao mesmo tempo, sensível aos re
clamos da sociedade, o Senhor Presidente da Repú
blica determinou ao Excelentíssimo Senhor Ministro
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Iise, em um custo adicional para o sistema previden- da Justiça a elaboração, com urgência, de projetos
ciário, na medida em que permite que contingentes de lei aplicáveis. às hipóteses que n'ão foram abran-
de trabalhadores se aposentem após 15, 20 ou 25 gidas pela referida lei, como aluguéis, condomínios,
anos de trabalho. Desta forma, entendemos ser justo mensalidades escolares, etc. .
e necessário determinar que o custeio deste benefí- Contudo, entende-se que houve completa
cio fique a cargo dos empregadores que, no seu pro- omissão no tocante às multas de mora, relativas ao
cesso de produção, se utilizem de trabalhadores per- recolhimento de tributos e considerações em atraso.
manentemente espostos a riscos para a saúde. Nes- Essas multas, dada a realidade econômica atual,
te sentido, estamos propondo que a contribuição in- com o processo de estabilização da economia, com
cidente sobre a folha de salários seja acrescida em 2%. a conseqüente redução da inflação, estão, também,

Tendo em vista a importância da matéria, em com percentuais elevadíssimos. O exagero das multas
especial para a classe trabalhadora, contamos com fiscais é visível, eis que podem atingir até 30%, inclusi-
o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste ve incidindo nos casos de atraso de apenas um dia.
projeto de lei. Em face das atuais dificuldades que toda a so-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - ciedade, e principalmente as micro, pequenas e mé-
Deputado Jaques Wagner, PT/BA. dias empresas vêm enfrentando, nem sempre o con-

tribuinte, seja a pessoa física ou jurídica, dispõe de
recursos financeiros para pagar todos os tributos fe
derais, estaduais, distritais e municipais, nas datas
de seus respectivos vencimentos.

Se para o setor privado se estabelece multas
de 2%, não se pode admitir que, no setor público, as
penalidades pecuniárias sejam tão exacerbadas, a
ponto de alcançarem 30%. Dadas as peculiaridades
das obrigações tributárias, as multas podem ser um
pouco mais elevadas, desde que os critérios adota
dos sejam justos.

Para a teoria geral o Direito é só um e sua divi
são em Direito Privado e Direito Público é meramen
te para fins didáticos. A obrigação de Direito Fiscal
tem a mesma natureza jurídica da obrigação de Di
reito Privado, razão por que, com pequeníssimas di
ferenças, ambas devem ter o mesmo tratamento legal.

Enfim, o presente projeto de lei contém proposição
pertinente e necessária com efeito, uma vez que as muI
tas pelo atraso no pagamento de tributos também de
vem ser diminuídas, dada à nova realidade inflacionária
do País. Por sua vez o projeto estabelece critérios que
estimulam o pagamento do tributo o mais rápido possí
vel, ao mesmo tempo que penaliza com alta multa aque
le que ficar inadimplente por mais de 30 dias.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Jaques Wagner, PT/BA.



* PL 3.312/92

RI;:QUERIMENTO

REQUERIMENTO
(Da Sra. Luíza Erundina e outros)

Ementa: "Dispõe sobre a instituição do Progra
ma Nacional de Apoio à Saúde - PRONASSA, com
a finalidade de captar e canalizar recursos para o se
tor saúde".

Ementa: "Dispõe sobre formas de prestação de
serviços em hospitais e estabelecimentos de servi
ços de saúde em geral".

* PL 1.842/96

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o
dia 5 de agosto de 1999, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exa., com
base no art. 68 do RICD, a convocação de sessão
solene desta Casa para o dia 5 de agosto de 1999,
às 10 horas, a fim de prestar homenagens póstumas
ao acadêlT)ico e filólogo Antonio HouaÍss.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De
putada Luíza Erundina, Líder do Bloco PSBIPC do B.

Requer o desarquivamento de Pro
posições.

Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente V. Exa. venho,
de acordo com o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 105, parágrafo único, requerer que sejam
desarquivadas, para esta nova legislatura que se ini
cia, as seguintes proposições de minha autoria:

* PL 3.350/97
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O Congresso Nacional decreta: tornando-se assim imperioso que a lei expressamen-
Art. 12 O inciso 11 do art. 129 d~ Lei n° 8.213, te disciplina a matéria.

de 24 de julho de 1991, passa a ter a seguinte redação: Por derradeiro deve ser eliminada a parte final
"Art. 129. do atual inciso 11, pois o segurado que .recorre a via
11 - na via judicial, pela Justiça dos Es- judicial visando receber o benefício acidentário, na

tados e do Distrito Federal, segundo o rito maioria das vezes, nem sequer teve a CAT emitida,
sumário, e mediante Ação Civil Pública para logo é ilógica a exigência deste documento para in-
o disposto nos §§ 12 e 32 do art. 19. gressar na Justiça. Aliás, a lei acidentária anterior

Parágrafo único." não continha tal exigência, e a jurisprudência, de for-
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data ma pacífica, entendia descabida tal pretensão do

.de sua publicação. Instituto.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -

Deputado Jaques Wagner, PT/BA.
Justificação

Os quase quatro anos de vigência da Lei n°
8.213/91 demonstraram que a demanda do Poder
Judiciário aumentou, visando de um lado os benefí
cios acidentários não pagos administrativamente
pela Previdência Social, e do outro as indenizações
civis contra as empresas não cumpridoras de suas
obrigações prevencionistas.

Se de um lado, desde longa data, a ação típica
acidentária, cujo réu é o INSS, vem sendo proposta
na Justiça Comum, dos Estados e do Distrito Fede
ral, até porque assim determina expressamente o
art. 109, I da Constituição Federal, e art. 129, lida
Lei n° 8.213/91, de outro, para as ações civis públi
cas destinadas à prevenção dos acidentes do traba
lho e das doenças profissionais é-do trabalho não há
previsão especíica da competêhcia no direito positi
vo atual, havendo apenas a competência ratlone
locl.

Torna-se imperativo, assim, que esta lei que de
forma geral rege os princípios d.a Previdência Social,
incluindo os da infortunística (art. 201, I da Constitui
ção Federal) discipline a questão pela competência
ratione materlae.

Com efeito, se após o evento infortunístico 
acidente ou doença profissional e do trabalho - a
competência para apreciar e julgar o litígio é da Jus
tiça Comum, a fortiori, as questões que o antece
dem também devem ser dirimidas no mesmo foro.

Não haveria sentido algum que a prevenção
de acidentes de trabalho e a reparação de acidentes
possuíssem diferentes juízos. Ambas as prestações
jurisdicionais incidem sobre a mesma relação jurídi
ca material. A diferença reside apenaI=' no momento:
antes ou depois do acidente.

O Poder Judiciário, pelos diversos tribunais do
país, ainda não firmou posicionamento definitivo so- .
bre a questão, o 'que vem dificultando a atuação pre
ventiva com o pré-questionamento da competência,



Justificação

Estamos vivendo um momento crucial da eco
nomia brasileira, pois com a flutuação permanente
do câmbio e com a conseqüente elevação do dólar,
as empresas estão quebrando, o consumo está
caindo, o Governo diminuindo a arrecadação, e o ci
dadão mais humilde é que está pagando a dívida,
pois o que tem pouca qualificação está perdendo o
emprego e aquele que é assalariado está refém dos
juros altos dos cartões de créditos e dos cheques
especiais, pois atingem a taxa estratosférica de tre
zentos e cinqüenta por cento ao ano. Uma verdadei
ra agiotagem oficial e legalizada em cima daquele
que menos pode.

A taxa de juros de quarenta e cinco por cento
fixado pelo Banco Central é a maior taxa de juro do
mundo, e como pode então o pai de família pagar
mais de setecentos por cento acima da maior taxa
de juros do mundo.

Por isso que vemos em todos os jornais que o
lucro dos bancos em um mês de 1999 foi maior do
que em todo o ano de 1998.

Não queremos criar obstáculos para a opera
cionalidade do sistema financeiro, porém não pode
mos assistir a essa exploração do povo indefeso e
serem levados cada vez mais ao desespero.

Acreditamos, que o sistema financeiro terá um
lucro altíssimo como estabelecimento da Tban como
limite máximo, pois esse juro atrai até os grandes in
vestidores internacionais.

Justificação

O atual Sistema Financeiro de Habitação está
se transformando em uma bola de neve rolando
morro abaixo e caindo sobre a cabeça da parte mais
frágil que é o mutuário, pois o mesmo paga a vida
toda e verifica que ao final deve mais ainda do que
quando começou a pagar. E para piorar a situação,
como está estabelecido, a dívida vai se avolumando
e chega ao absurdo de o saldo devedor ser mais de
quatro vezes o valor de venda do imóvel no mercado.

Não podemos desconsiderar que uma das
grandes finalidades do sistema financeiro é justa
mente o aspecto soci.al do sistema e não o lucro ou
dividendos, dessa forma não é justificável que ao fi
nal do contrato o mutuário fique refém de uma dívida
maior ainda do que assumiu a vinte anos ou que o sal
do devedor seja maior do que o valor atual do imóvel.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado João Alberto Fraga Silva.

PROJETO DE LEI NIl 208, DE 1999

Estabelece as taxas de juros a se
rem cobradas nas transações financeiras,
comerciais, contratuais, e dá outras pro
vidências.
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Ementa: "Torna obrigatória a presença de air Art. 12 A taxa de juro anual de qualquer transa-
bag em automóveis, camionetas e veículos mistos ção financeira, bancária ou não comercial, contratual
saídos de fábrica. . ou cóndominial, não poderá exceder o valor fixado

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - José pelo Comitê de Política Monetária (CY)POM) para a
Linhares, Deputado Federal. Taxa de juros anual.

PROJETO DE LEI N1l207, DE 1999 § 12 Os contratos firmados com prazo inferior a
doze meses terão as suas taxas calculadas propor-

Estabelece as condições de qulta- cionais aos doze meses.
ção do financiamento da casa própria ao § 22 Os contratos deverão ter a cláusula que
término do contrato. permite a correção automática da taxa, sempre que

Art. 12 O mutuário "do Sistema Financeiro de houver alteração.
Habitação terá a quitação do seu imóvel, ao término Art. 22 Os bancos e as instituições de cartões
do contrato, regulado por esta lei. de crédito, deverão emitir nas suas faturas, bem

§ 12 Os contratos firmados pelo sistema hipote- como constar do extrato, a taxa de juros e o percen-
cário e pelo sistema financeiro imobiliário, terão a tual mensal aplicado.
quitação quando da efetivação do pagamento da últi- Art. 32 O descumprimento do previsto nesta lei,
ma prestação. implica crime de natureza econômica, punido na for-

§ 22 Os contratos firmados que tenham a co- ma prevista na I~gislação penal e a aplicação de
bertura do fundo de variação salarial serão conside- uma multa pelo Banco Central, nos termos estabele-
rados totalmente quitados, quando do pagamento da cidos por ato do Diretor do Banco Central.
última prestação. Art. 42 Esta lei entrará em vigor na data de sua

§ 32 Os contratos firmados que não tenham co- publicação.
bertura do fundo de variação salarial, o resíduo a ser
refinanciado não poderá ultrapassar a cinqüenta por
cento do valor de venda do imóvel, a preço de mer-
cado, podendo se convier ao mutuário, ser quitado o
resíduo com a entrega de volta ao agente financeiro.

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



Justificação

A redução dos valores das multas estabeleci
dos no Código de Trânsito Brasileiro é uma necessi
dade que vem se afirmando frente à realidade so
cioeconômica do País. Muitas vezes uma multa de
trânsito pode chegar a um valor correspondente ao
do salário até do condutor, mesmo aquele que vive
nas cidades. Imagine-se o reflexo dessas multas
para quem mora no interior do País onde a renda fa
miliar é bem mais reduzida.

Milhões de brasileiros ganham a vida como
condutores de veículos, ou usam esse transporte
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Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - como indispensável instrumento de trabalho. Ressal-
Deputado Alberto Fraga. te-se que uma boa faixa desses condutores utilizam-

PROJETO DE LEI Nl! 209, DE 1999 se de mortos por não terem condições de comprar
(Do Sr. Themístocles de Sampaio) um automóvel. Como ignorar o peso do valor atual

das multas de trânsito no bolso do trabalhador?
Altera os artigos 258 e 284 da Lei Evidentemente que a redução dos valores das

nl! 9.503187, que institui o Código de Trânsito multas não deve minimizar o rigor para com os infra-
Brasileiro. tores, mas deixar como está significa inviabilizar a

O Congresso Nacional decreta: vida de muita gente. Para se evitar isso, que pode se
Art. 1º Esta lei reduz os valores das multas es- transformar em um verdadeiro problema social, além

tabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, os da redução das multas é importante também permitir
quais estão relacionados no art. 258 da Lei n2 9.503, o parcelamento de seu pagamento, como em qual-
de 1997, que trata da classificação das infrações pu- quer outra transação comercial.
nidas com multas, e estabelece parcelamento para o O País atravessa uma de suas piores crises,
pagamento dessas multas. os salários estão estacionados, o custo de vida está

Art. 22 Os incisos do art. 258 da Lei n2 9.503, subindo, o desemprego aumentando, e o condutor
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação: tem de ter mais bem resolvida, a seu favor, essa for

ma de pagamento das multas de trânsito.

;'A~. i~~r~çã~"d'~"'~'~t~~~~~"g;~~i~'~i~~: Pela importância dessa proposição, contamos
punida com multa de valor correspondente a com a sua aprovação pelos nobres Pares.
90 (noventa) UFIR; Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -

11 - infração de natureza grave, punida Themístocles de Sampaio, Deputado Federal.

com multa de valor correspondente a 60 INDICAÇÃO Nl! 37, DE 1999
(sessenta) UFIR; (Do Sr. Eurípedes Miranda)

111 - infração de natureza média, puni-
da com multá de valor correspondente a 40 Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
(quarenta) UFIR; Marinha:

IV - infração de natureza leve, punida Eurípedes Miranda, Deputado Federal, eleito
com multa de valor correspondente a 25 pela população do Estado de Rondônia, vem à pre-
(vinte e cinco) UFIR;" sença de V. Ex!' para expor e requerer o que se segue:

1. Na noite de 10-2 próximo passado,.o barco
Art. 3º O caput do art. 284 da Lei 9.503/97 Ana Maria VIII, que saiu de Porto Velho, e 9-2-99,

passa a vigorar com a seguinte redação: com destino a Manaus, naufragou na localidade de
"Art. 284. O pagamento da multa pode- Boqueirão, próximo à ilha das Onças, na região da

rá ser efetuado até a data do vencimento ex- cidade de Manicoré, Estado do Amazonas.
pressa na notificação, por oitenta por cento 2. Das cercas das 200 (duzentas) pessoas que
do seu valor, e parcelada em até quatro vezes." se encontravam no barco, de acordo com informaçõ-

Art. 42 esta lei entra em vigor na data de sua es dos próprios passageiros, segundo reportagem
publicação. de jornal local em anexo - O Estadão, edição de 12

2-99, pág. 11-117 (cento e dezessete) foram resga
tados pela Marinha brasileira, Corpos de Bombeiros
de Manaus e Porto Velho. Os demais passageiros
encontram-se desaparecidos, sendo que do total de
desaparecidos, cerca de 22 (vinte e dois) já foram
identificados, na sua maioria mulheres e crianças.
Cinco cadáveres já foram encontrados.

3. Vale sublinhar que a representante da empresa
Rio Madeira Turismo, Maria Banquiele, afirmou que o
barco só tem capacidade para transportar 160 (cento e
sessenta) pessoas. Ademais, alguns dos sobreviventes
apontaram para a existência de dois automóveis a bor
do, além de galões com dois millttros de óleo diesel.



Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministro de Estado da Justiça
com o objetivo de elucidar o naufrágio do
Barco Ana Maria VIII, na localidade de
Boqueirão, próximo à ilha das Onças, na
região da cidade de Manicoré, Estado do
Amazonas.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª., com base no art. 113, I e 1!! do

Regimento Intemo da Câmara dos Deputados o enca
minhamento da Indicação e anexo ao Ministro de Es
tado da Marinha para que sejam adotadas as provi
dências necessárias à elucidação do naufrágio do Barco
Ana Maria VIII, na localidade de Boqueirão, próximo à
ilha das Onças, na região da cidade de Manicoré, Esta
do do Amazonas, ocorrida no dia 10-2 próximo passado.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Eurípedes Miranda (PDT/RO).

INDICAÇÃO N2 38, DE 1999
(Do Sr. Eurípedes Miranda)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça:

Eurípedes Miranda, Deputado Federal, eleito
pela população do Estado de Rondônia vem à pre
sença de V. Exª para expor e requerer o que.se segue: .

1) Na noite de 10-2- próximo passado o barco
Ana Maria VIII, que saiu de Porto Velho, em 9-2-99,
com destino a Manaus, naufragou na localidade de
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4. Toma-se imperiosa a imediata apuração do Boqueirão, próximo à ilha das Onças, na região da
ocorrido, pois paralelamente ao fenômeno da nature- cidade de Manicoré, Estado do Amazonas.
za - há informações de que um redemoinho teria 2) Das cercas de 200 (duzentas) pessoas que
motivado o desastre - há indícios, pelos depoimen- se encontravam no barco, de acordo com informa-
tos dos sobreviventes, de irregularidades da empre- ções dos próprios passageiros, segundo reportagem
sa que vendeu·passagens em número superior à capa- de jornal local em anexo - O Estadão, edição de 12-
cidade da embarcação e da própria Delegacia Fluvial de 2-99, pág. 11-117 (cento e dezessete) foram resga-
Porto Velho, órgão vinculado à estrutura do Ministério da tados pela Marinha brasileira, Corpos de Bombeiros

de Manaus e Porto Velho. Os demais passageiros
Marinha, que teria fiscalizado o barco antes de sua saí- encontram-se desaparecidos, sendo que do total de
da da capital de Rondônia. Ressalte-se, também, que desaparecidos, cerca de 22 (vinte e dois) já foram
nenhuma outra vistoria foi feita ao longo do trajeto. identificados, na sua maioria mulheres e crianças.

5. Neste sentido, objetivando identificar as Cinco cadáveres já foram encontrados.
reais causas deste verdadeiro desastre fluvial, re- 3) Vale sublinhar, que a representante da empresa
queiro a imediata instauração de sindicância admi- Rio Madeira Turismo, Maíra Banquiele, afirmou que o
nistrativa objetivando elucidar a ocorrência de qual- barco só tem capacidade para transportar 160 (cento e
quer irregularidade cometida na alçada do Ministério sessenta) pessoas. Ademais, alguns dos sobreviventes
da Marinha, e a imediata punição aos responsáveis, apontaram para a existência de dois automóveis a bor-
sem prejuízo da responsabilização de civil e criminal. do, além de galões com dois mil litros de óleo diesel.

4) Torna-se imperiosa a imediata apuração do
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - ocorrido, pois paralelamente ao fenômeno da nature-

Deputado Eurípedes Miranda (PDT/RO). za - há informações de que um redemoinho teria
REQUERIMENTO motivado o desastre - há indícios, pelos depoimen-

(Do Sr. Eurípedes Miranda) tos dos sobreviventes, de irregularidades cometidas
pela empresa que vendeu passagens em número

Requer o encaminhamento de Indi- superior à capacidade da embarcação e da própria
cação ao Ministro de Estado da Marinha Delegacia Fluvial de Porto Velho, órgão vinculado à
com o objetivo de elucidar o naufrágio do estrutura do Ministério da Marinha, que teria fiscali-
Barco Ana Maria VIII na localidade de Bo- zado o barco antes de sua saída da capital de Ron-
queirão, próximo à ilha das Onças, na re- dônia. Ressalte-se, também, que nenhuma outra vis-
gião da cidade de Manicoré, Estado do toria foi feita ao longo do trajeto.
Amazonas. 5) Neste sentido, objetivando identificar as

reais causas deste verdadeiro desastre fluvial, re
queiro a imediata instauração de inquérito policial
objetivando elucidar a ocorrência de qualquer irregu
laridade ou ilícito cometida na alçada do Ministério
da Justiça, em especial, da Polícia Federal, bem
como a requisição às autoridades competentes para
a instauração de inquéritos policiais no âmbito das Po
lícias Militares Estaduais de Rondônia e do Amazonas.

6) Restando, ao final, comprovados os indícios,
requer seja encaminhado o resultado dos inquéritos
ao Ministério Público competente para a propositura
das ações penais cabíveis.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Eurípedes Miranda, PDT/RO).

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eurípedes Miranda)
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. 8<", com base no art. 113, I e 12 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados o enca
minhamento da Indicação em anexo ao Ministro de Es
tado da Justiça para que sejam adotadas as providên
cias necessárias à elucidação do naufrágio do Barco
Ana Maria VIII, na localidade de Boqueirão, próximo à
ilha das Onças, na região da cidade de Manicoré, Esta
do do Amazonas, ocorrida no dia 10-2 próximo passado.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Eurípedes Miranda (PDT/RO)

PROJETO DE LEI Nl! 210, DE 1999
(Enio Bacci)

Institui o exame gratuito de próstata,
custeado pelo SUS.

Art. 12 Dentro do princípio da universalidade de
atendimento da população, prevista pelo SUS (Siste
ma Único de Saúde), independente de quaisquer in
dicativos de tratamento, encaminhamento ou parece
res, todos os homens brasileiros, a partir dos 40 anos
de idade, receberão gratuitamente, uma vez por ano,
exames de próstata, como forma de prevenir este tipo
de doença masculina, realizados por hospitais creden
ciados pelo SUS e, custeados pelo Governo.

Parágrafo único. Os homens beneficiados de
verão apresentar declaração de pobreza e ter, no
momento do exame de próstata, no mínimo quarenta
(40) anos de idade, para casos de prevenção e, com
qualquer idade, quando constatados problemas,
atestados por médicos credenciados pelo SUS.

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

As estatísticas estão demonstrando que os ho
mens estão morrendo cada vez mais de câncer de
próstata, por falta de prevenção.

Além da dificuldade financeira, a grande maio
ria da população brasileira não têm acesso às infor
mações sobre esta doença exclusiva dos homens,
que está matando silenciosamente.

Temos certeza de que uma campanha maciça
sobre a necessidade de realizar o exame preventivo
da próstata é mais barato do que tratar a doença.

O governo deveria, urgentemente, custear o
atendimento à população masculina carente, com
mais de 40 anos de idade, afinal, estaria investindo
para salvar muitas vidas.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Enio Bacci, PDT/RS

PROJETO DE LEI Nl! 211, DE 1999
(Deputado Enio Bacci)

Altera pontuação em relação às in
frações no trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A redação do art. 259 da Lei nQ 9.503,

de 23-9-97, passa a ser a seguinte:
Art. 259. A cada infração cometida são compu-

tados os seguintes números de pontos:
I - Gravíssima - 7 pontos;
(1- Grave - 3 pontos;
111 - Média - 2 pontos;
IV - Leve - 1 ponto.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Alterado o Novo Código Nacional de Trânsito,
fica previsto que quando a soma dos pontos registra
dos no prontuário do motorista chegar a 20 pontos, o
mesmo tem suspenso o direito de dirigir.

Este projeto de lei mantém em 7 (sete) pontos
as infrações gravíssimas, mas reduz a pontuação
das demais, pois pretende evitar que motoristas per
cam sua CNH pela soma de pequenas infrações,
criando-se um problema maior, o de motoristas pro
fissionais que dependem da carteira para o trabalho
e sustento da família.

Este projeto faz com que basicamente, se leve
em conta na pontuação negativa de motoristas infra
tores, as infrações gravíssimas.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Enio Bacci (PDT/RS).

PROJETO DE LEI Nl! 212, DE 1999
(Deputado Enio Bacci)

Autoriza a locomoção de tratores
agrícolas por motorista habilitado em
qualquer categoria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescenta-se parágrafo único ao art.

144 da Lei n2 9.503, de 23-9-97, com a seguinte re
dação:

Parágrafo único. Aos tratores destinados ao
trabalho agrícola será permitido a movimentação dos
mesmos, por motorista habilitado em qualquer categoria.

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

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Pelo Novo Código. Naciónal de Trânsito, exige
se do agricultor que opere trator ou máquina agrícola
que o mesmo tenha carteira de habilitação na cate
goria "C", "D" ou "E".

Pela exigência a grande maioria dos pequenos
produtores que não possuem a CNH nas ditas cate
gorias, teriam inviabilizada a locomoção dos tratores
ou então alto custo para conseguir a habilitação.

Considere-se, ainda, que este projeto beneficia
apenas o condutor de tratores agrícolas, em número
reduzido e que dificilmente transita por rodovias, ex
ceto de uma lavoura a outra.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Enio Bacci, PDT/RS.

PROJETO DE LEI N2 213, DE 1999
(Deputado Enio Bacci)

Altera a Lei n2 7.408, de 25 de no
vembro 1985, permitindo a tolerância de
10% (dez por cento) no peso bruto total e
20% (vinte por cento) no peso transmitido
por eixos na pesagem de carga em veícu
los de transporte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 12 da Lei [12 7.408, de 25-11-1985,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 Fica permitida tolerância de até 10%

(dez por cento) no limite de peso bruto total e até
20% (vinte por cento) no peso bruto transmitido por
eixo de veículos à superficíe das vias públicas."

Art. 22 Somente poderá haver autuação, por
ocasião da pesagem do veículo nas balanças rodo
viárias, quando o veículo ultrapassar os limites fixa
dos nesta lei.

Art. 3º Esta lei em vigor na data de sua publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Este projeto pretende flexibilizar os limites de
pesagem nos veículos de carga, eis que, não existe
uma padronização da pesagem bruta no território na
cional, bem como na pesagem distribuída por eixos.

A atual legislação, que pretendemos modificar,
prevê uma tolerância de apenas 5%(cinco por cen
to), servindo para incrementar a indústria da multa
em detrimento desta classe tão explorada dos trans
portadores de carga.

Esta próposta pretende ampliar o limite de tole
rância em até 20% (vinte por cento) no peso bruto
transmitido por eixos, beneficiando principalmente os

transportadores de cargas que possuam alguma mo
bilidade (de grãos ou carga viva, por exemplo),

Bem como a ampliação da tolerância para até
10% (dez por cento) sobre os limites do peso bruto total.

Com a aprovação deste projeto, estaremos be
neficiando milhares de caminhoneiros que pelo rigor
da Lei sofrem pesadas multas que em muitos casos
inviabilizam a própria sobrevivência.

Sala das Sessões; 9 de março de 1999. 
Deputado Enio Bacci, PDT/RS.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 106, DE 1999

(Deputado Federal Zenaldo Coutinho
(PSDB- PA)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre a descoberta de
mina de cobre no Pará.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ExD, com base no art. 50 da Cons

tituição Federal e na forma dos artigos 115 e 116 do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Sr. Ministro de Minas e Energia no
sentido de esclarecer esta Casa sobre notícia, publica
da no jornal O Liberal (PA), de 25 de fevereiro de
1999, de que a Companhia Vale do Rio Doce desco
briu uma nova jazida de cobre na área geológica co
nhecida como Corpo Alemão, adjacente ao Projeto
Igarapé-Bahia em Carajás, Estado do Pará.

Como tais informações são relevantes para o
País - uma vez que em 1998 o Brasil importou
U$600 milhões de concentrado de cobre (o corres
pondente a 10% de déficit na balança comercial bra
sileira no ano passado) e o governo federal vem se
empenhando para fechar o ano de 1999 com supe
rávit na balança comercial, a fim de atender às con
dições do acordo com o Fundo Monetário Internacio
nal - julgamos necessário contar com os seguintes
esclarecimentos:

a) Nos relatórios de 1997 e 1998 da Rio Doce
Mineração e Geologia (DOCEGEO), -subsidiária da
Companhia Vale do Rio Doce para setor de pesqui
sas minerais, na área geológica conhecida como
Corpo Alemão, estão contidas informações sobre
uma nova jazida de cobre?

b) Se for positiva a resposta à questão anterior,
por que o Ministério de Minas e Energia não anun
ciou a descoberta?

c) O que a Companhia Vale do Rio Doce tem
alegando ao Ministério de Minas e Energia sobre o
adiamento do início do Projeto Salobo, ou de um si
milar, na Serra dos Carajás?



Maria Christina Carvalho
de São Paulo

Apesar da desvalorização do Real ter revertido
em lucros extraordinários em janeiro para a maioria
dos bancos, algumas instituições tiveram perdas na
quele mês. O maior prejuízo entre os bancos múlti
plos foi registrado pelo Banespa, R$57,057 milhões,
e surpreendeu os analistas do mercado.

Os analistas esperam um lucro polpudo para o
Banespa uma vez que carregava uma carteira de
R$1 bilhão ao final do ano passado em ativos em
dólar, os bônus Brady da dívida externa brasileira. A
expectativa era que a atualização do valor da cartei
ra mais do que compensa-se a queda do valor dos
títulos. Mas o banco vendeu parte substancial dessa
carteira exatamente em janeiro e não aproveitou to
talmente os benefícios da valorização cambial des-

Venda de bônus Brady frustrou expectativa de
lucro do mercado

Requer informações ao Exm2

Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 107/99

(Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini)

Senhor Presidente,

Requeiro, com base no § 22 do art. 50 da
Constituição Federal, combinado com o art. 116 do
Regimento Interno da Câmara os Deputados, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazen
da as seguintes informações:

1) Por que o Banespa vendeu US$200 milhões
em bônus Brady da dívida externa brasileira em fins
de 1998 e mais US$200 milhões em janeiro de 1999,
quando boa parte das instituições financeiras teve
excelentes lucros decorrentes da desvalorização
cambial?

2) Por que manteve esses títulos em carteira
por todo o período de intervenção (3 anos), mesmo
tendo o Banespa precisado rec.orrer ao rédesconto
do Bacen para suprir sua Iiquidez? .

3) Quando resolvido o problema de caixa do
Banespa (dezembro/97), com a emissão de títulos
federais e u~ilização destes para'quitação da dívida
do estado com o Banco, portanto, dando enorme Ii
quidez ao Banco e encerrando-se, a intervenção, os
interventores foram conduzidos à Diretoria do Ba
nespa. Por que então não se vendeu parte destes tí
tulos logo no início da condução normal do Banespa
por estes mesmo senhores que estavam à frente do
Banco durante a intervenção e depois dela (durante
todo 98 e até hoje)?

4) Por que resolveram vender parte significati
va destes títulos quando todo o mercado já esperava
desvalorização do real para os próximos meses (que
foi o caso da venda no final de 98). Ou pior, quando
o mercado já estava aguardando mudança cambial
para, no máximo, fevereiro (na primeira semana de
janeiro) ou a mudança já havia ocorrido e o pânico
era enorme no mercado (depois do dia 13 de janeiro)?

5) Quais as datas exatas das vendas; quem fo
ram o(s) comprador (es); quais os valores de venda
(em reais e em dólàres) nas duas ocasiões?
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d) Qual a posição do Ministério a respeito des- 6) Quais as razões para mudança de postura
sas alegações? quanto à manutenção destes títulos e qual o nível deci-

Sala das, Sessões, 9 de março de 1999. - sório interno foi o responsável pela ordem de venda?
Zenaldo Coutinho, Deputado Federal. Justificação

SOBRE A VENDA DE TíTULOS O Banespa era possuidor de títulos da dívida
DA DíVIDA EXTERNA externa brasileira, que no balanço de dezembro de

97 representavam R$1,180 bilhões , com provisão
para desvalorização no valor de R$238 milhões. Em
dezembro de 98, estes títulos estavam contabiliza
dos em seu balanço no valor de R$1 ,050 bilhões e
com provisão para desvalorização no valor de
R$438 milhões. Estes títulos possuíam valor de face,
em dólares, de US$1 bilhão, aproximadamente,
quando da renegociação da dívida externa brasileira.

O Banespa é credor do governo brasileiro há
muitos anos e tinha uma política de manter estes tí
tulos em sua carteira e aguardar seu vencimento.

No final do ano passado (possivelmente de
zembro de 98) segundo matéria da Gazeta Mercantil
ele 4-3-99, o Banespa vendeu títulos em valor equiva
lente a US$200 milhões. Em janeiro de 99, mês de ins
tabilidade e expectativa de mudanças cambiais no
mercado financeiro por conta da desvalorização do
real, vendeu mais de US$200 milhões em títulos.

Por se tratar de informações referentes ao Ba
nespa, hoje Banco Federal, cabe a esta Casa mano'
ter acompanhamento mais sistemático sob(e as ati
vidades dessa estatal.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini, (PT/SP).

BANESPA PERDEU R$ 57 MilHÕES EM JANEIRO
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ses ativos. O vice-presidente financeiro do banco,
Ariovaldo D'Angelo, informou que, desde o ano pas
sado, a instituição vinha se desfazendo dessa cartei
ra que originalmente montava a US$1 bilhão pelo
valor de face. Vendeu US$200 milhões (valor de
face) em bradies apenas em janeiro, que somados
aos US$200 milhões vendidos anteriormente, em
1998, reduziram a carteira para US$600 milhões, in
formou D'Angelo. "Compreendo que isso frustrou as
expectativas do mercado mas esses papéis eram
um grande problema para o banco", disse.

O banco teve de fazer provisões de R$168,072
para a carteira de bradies por causa das perdas apu
radas que não foram compensadas pela valorização
cambial. Além disso, afetou os resultados a queda
da cotações das ações da Cesp, que também exigiu
um reforço de R$107,105 milhões nas provisões.

D'Angelo afirmou esperar que as perdas pos
sam ser revertidas ao final do trimestre - com uma
eventual recuperação da Cesp -, quando deverá es
tar definido a modelagem de venda e avaliação do
banco, cuja privatização poderá ocorrer entre maio e
junho. Já está encerrado o trabalho de campo do
Banco Fator, responsável pela avaliação e modela
gem, informou.

Lucro contábil

O especialista em bancos da Pricewaterhou
seCoopers, Ricardo Baldin, afirmou que os bancos
que tiveram lucros em janeiro muitas vezes supe
riores aos resultados de 1998 inteiro devem ter
aproveitado ~sses ganhos para reforçar suas pro
visões.

O lucro foi originado por investimento em ati
vos dolarizados como títulos públicos cambiais
(NTN-D), posições comprados nos mercados futu
ros ou em operações de "swap" de câmbio, bra
dies, e até com o patrimônio investido em agên
cias ou subsidiárias no exterior. Parte desses ga
nhos foi contábil. Em um exemplo extremo, um
banco não irá se desfazer da subsidiária para apu
rar concretamente o ganho. Mais corriqueiramente
há títulos cambiais ou "swap" que ainda não ven
ceram mas tiveram os preços atualizados a valo
res de mercado pela prática do "mark to market".
Como o dólar continua subindo, o ganho está au
mentando mas só será efetivamente realizado na
liquidação dos títulos ou operações.

Segundo Baldin, se alguns bancos estão ga
nhando, outras instituições ou empresas estão per
dendo e poderão ter dificuldade de honrar esses
compromissos. Por isso ele acredita que os ganha
dores reforçarão suas provisões.

Rating

Os bons resulta~os dos bancos em janeiro e
uma visão otimista da evolução do'cenário eMnômi
co e seus reflexos no sistema financeiro levaram a
Austin Asis Consultores a manter o "rating" "das 23
instituições financeiras que analisa.

Segundo o diretor da Austin Asis, Erivelto Ro
drigues, há vários motivos para se esperar uma me
lhoria da conjuntura no segundo semestre: a expec
tativa de aprovação da CPMF, a revisão do acordo
com o FMI que liberará mais uma parcela de US$9
bilhões de empréstimos ao País, a volta dos investi
mentos externos em ações e a melhoria do saldo da
balança comercial em fevereiro que deve acentuar
se nos próximos meses. A decisão vai na contramão
das agências internacionais de "rating" que, segundo
Rodrigues foram severas com o País porque erra
ram em as previsões para a Ásia e Rússia.

Criada há 12 anos e com um banco de dados
de 8 mil empresas brasileiras e 1,1 mil instituições fi
nanceiras além de 500 bancos da Amércia Latina, a
Austin Asis está abrindo sua própria agência de "ra
ting" para fazer avaliações "intra country', que não
levam em conta em risco de crédito soberano. A
consultoria possui acordo operacional com a agência
americana Moody's que não faz esse tipo de avalia
ção.

PROJETO DE LEI N2 214, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Dá nova redação ao parágrafo se
gundo do art. 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho - Decreto-Lei nl! 5.452,
de 12 de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O § 22 do art. 224 da Consolidação das

leis do Trabalho - Decreto-lei n2 5.452, de 12 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

" § 22 Sem prejuízo da jornada de trabalho fixa
do no caput deste art., os que exercem funções de
direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalen
tes, ou que ocupem outros cargos de confiança, te
rão padrão salarial mais elevado." (NR)

Art. 2º A aplicação desta lei não poderá, em caso
algum, ser causa determinante de redução de salário.

Art. 32 As verbas salariais pagas sob a rubrica
"gratificação" ou "comissão" serão incorporadas aos
respectivos salários para todos os fins.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.



Justificação

A luta pela conquista da jornada de seis horas
diárias de trabalho faz parte da história do movimen
to sindical bancário e, mais do que nunca, faz parte
do seu presente.

O presente projeto de lei foi originalmente apre
sentado pelos deputados petistas Luiz Gushiken,
Agostinho Valente, Paulo Bernardo e José Fortunatti.

Conforme registros históricos, foi em 1932 que
a categoria organizou pela primeira vez uma campa
nha nacional pela jornada de "seis horas", dentro de
uma conjuntura que somava, de um lado, a impossi
bilidade de aumentos salariais e, de outros, os cons
tantes problemas de saúde mental que atingiam os
bancários (cfe. Letícia Bizalho Canedo, in "O Sindi
calismo Bancário em São Paulo: 1923-1944", Ediçõ
es Símbolo, São Paulo, 1978 - p. 156).

No ano seguinte (1933), a categoria obteve par
cial vitória com a edição do Decreto nº 23.322/33, que
fixou em seis horas a jornada de trabalho diário do ban
cário, sem prejuízo dos salários, mas tal jomada reduzi
da excluiu os exercentes das funções de direção, ge
rência, fiscalização, chefes e ajudantes de seção ou
equivalentes, bem como de cargos de confiança.

Quando da promulgação da Consolidação das
Leis do Trabalho, em 1943, graças à mobilização da
categoria, o decreto de 1933 foi incorporado ao texto
como art. 224.

Anos mais tarde, ainda como fruto de mobiliza
ção, tramitou no Congresso Nacional o Projeto de
Lei que deu origem à Lei nº 1540/52. Tal lei alterou a
redação do art. 224 da CLT, mas manteve a exce
ção à jornada de seis horas com a introdução de um
parágrafo segundo, tendo ficado assim redigido:

Art. 224. O horário diário para os empregados
em Bancos e Casas Bancárias será de seis horas
contínuas, com exceção dos sábados, cuja duração
será de três horas, perfazendo um total de trinta e
três horas de trabalho por semana.

§ 2º As disposições deste artigo não se apli
cam aos que exercem funções de direção, gerência,
fiscalização, chefes e ajudantes de seção e equiva
lentes, ou que desempenhem outros cargos de con
fiança, todos com vencimentos superiores aos pos
tos efetivos. (grifos da transcrição)

A partir de então, os bancos passaram a modi
ficar sua política de recursos humanos e sua estrutu
ra de cargos com vistas a, na prática, tornar letra
morta a jornada de seis horas. Algumas intervençõ
es dos bancos puderam ser detectadas:
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Art. 52 Revogam-se todas as disposições em - a imposição de pré-contratação de duas ho-
contrário. ras-extras diárias, com adicional de 25%, por oca

sião da admissão do empregado como escriturário
ou caixa;

- a criação de um sem número de cargos de
"chefia" ou "em comissão", remunerados com gratifi
cação de um terço sobre o cargo efetivo (ao qual
sempre podia reverter o empregado com prejuízo da
gratificação);

- utilização de mão-de-obra interposta (por em
presas não bancárias de seu grupo econômico) para
execução de serviços típicos de bancários.

Com" o ressurgimento do movimento sindical no
final da década de 70, a categoria bancária pôde reto
mar a luta pela jornada de seis horas, incorporando tal
reivindicação em..suas minutas, erguendo-a como ban
deira nas greves, ingressando com medidas judiciais e
requerendo fiscalizações administrativas.

Poucas vitórias, no entanto, foram obtidas. Entre
elas está a majoração do percentual da "comissão"
para 60% do salário-base (taxas maiores são encon
tradas nos bancos estatais) por cláusula de Acordo
Coletivo de Trabalho. Outra considerável vitória foi ob
tida no âmbito judicial com a edição do Enunciado 199
(1985) do Tribunal Superior do Trabalho, que conside
rou nula a pré-condição de horas-extras. '

Ocorre que o mesmo TST, meses após editar o
Enunciado 199, passou a adotar entendimentos ex
cessivamente amplos sobre a caracterização da fun
ção de chefia em bancos, de forma tal que uma sig
nificativa parcela da categoria tem hoje sua jornada
fixada em oito horas.

Para que se tenha um idéia de amplitude da ju
risprudência sobre a jornada dos bancários, basta di
zer que, em menos de cinco anos, foram editados
cerca de dez Enunciados sobre a matéria, dentre os
quais pode-se destacar o 204 ("as circunstâncias
que caracterizam o bancário como exercente de fun
ção de confiança são previstas no art. 224, § 2Q da
CLT, não exigindo amplos poderes de mando, repre
sentação e substituição do empregador de que cogi
ta o art. 62, alínea c, consolidado) ou o 234 ("o ban
cário no exercício da função de subchefia, que rece
be gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo
efetivo, está inserido na exceção do § 2º do art. 224,
da CLT").

Tais entendimentos do TST são sempre aplica
dos pelas instâncias inferiores da Justiça do Traba
lho, cujas decisões, salvo raras exceções, trocam o
rótulo pelo conteúdo da garrafa, de modo que o sim
ples fato de um bancário ser denominado de "chefe"
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inviabiliza O pagamento da sua sobre-jornada, ainda
que de fato não tenha funções de chefia.

Assim, esta proposta não visa pura e simples
mente revogar o referido parágrafo - pois isso segu
ramente redundaria na redução salarial de conside
rável parcela da categoria, que teria "a gratificação"
suprimida do salário - mas também garantir que não
seja despedido quem exerce as atuais funções de
"chefia".

Por fim, este projeto, primordialmente, faz com
que seja recuperado o conceito de padrão mais ele
vado de salário para quem exerce funções verdadei
ramente de chefia, que possuem mais responsabili
dades. Além disso, não mais permite exceções à re
gra de seis horas de trabalho para todos os bancá
rios, independente de seu cargo ou função.

Por todo o exposto, evidencia-se que o presen
te projeto atende, de forma completa e dinâmica, a
essas questões que afligem há muito tempo a com
bativa e valorosa categoria dos bancários.

Sala das Sessões 9 de março de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do

Regimento Interno da Câmara do Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições; a seguir relacionadas, que são de
minha autoria.

Projetos de Lei

213/95

812/95

897/95

1.241/95

1.475/96

1.638/96

1.914/96

3.610/97

4.220/98

4.221/98

4.405/98

Projetos de Lei Complementar

013/95

104/96

225/98

Proposta de Emenda Constitucional

419/96

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. Deputado
João Fassarella, PT/MG.

INDICAÇÃO NR 39, DE 1999
(Do Sr. Carlos Dunga e outros)

Apela ao Exmo. Sr. Ministro da Pre
vidência e Assistência Social a pe~ma

nência da Superintendência do INSS, na
Paraíba.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social,

A Bancada federal do Estado da Paraíba na
Câmara dos Deputados se dirige a V. Exa para ex
por e reivindicar o seguinte:

1) Tendo conhecimento da nova estrutura or
ganizacional do INSS que pretende extinguir 14 Su
perintendências Estaduais..

2) Tendo conhecimento também de que nes
ses estados existirão apenas Gerências Executivas
e Agências da Previdência Social...

3) É sabido que a Superintendência na Paraíba
passará à gerência, subordinada a Pernambuco, si
tuação que provocará sérios prejuízos a população
paraibana, principalmente a previdenciária.

4) Sabemos ademais que os Estados de Santa
Catarina e Maranhão que estavam em situação se
melhante conseguiram reverter o quadro e voltaram
à categoria de Superintendências..

5) Considerando que o INSS na Paraíba tem
obtido um excelente rendimento junto à população
segurada, alcançando posição de destaque nas es
tatísticas referentes aos índices de atendimento, ar
recadação e fiscalização, comprovando o funciona
mento exemplar...

6) Considerando finalmente amanhã, 10 de
março de 1999, data prevista para a publicação de
tal medida o que vai gerar sua consagração, apela
mos a V. Exa evitar essa publicação sem antes dis
cutir, com nossa bancada, o projeto e as razões que
levam à sua efetivação em nosso estado.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. Deputado
Carlos Dunga - Adauto Pereira - Armando Abllio
- Avenzoar Arruda Damião Feliciano Domiciano
Cabral Efraim Morais Enivaldo Ribeiro lnaldo Leitão
Marcondes Gadelha Ricardo Rique Wilson Braga.



Justificação
Em julho de 1998, foi sancionada a Lei nº

9.690, que incluiu 45 municípios do Vale do Jequiti
nhonha, em Minas Gerais, e 27 municípios do Norte
do Estado do Espírito Santo na área de atuação da
Sudene.

A medida, das mais acertadas, atendeu a um
dos antigos anseios do povo capixaba, sanando uma
grande injustiça para com uma região que há muito
vinha perdendo população e renda, por falta de con
dições para produzir e desenvolver-se.

Mas, esse mesmo estado que pôde comemo
rar a vitória do bom senso e do patriotismo, fruto da
mobilização de todo o meio político, empresarial e,
principalmente, de toda a sociedade civil local, bem
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PROJETO DE LEI NQ 215, DI; 1999 Por fim, ressaltamos ,ql:le nosso projeto traduz
Regulamenta a transferência de co- o anseio de justiça da sociedade. Justiça essa que

tas orçamentárias aos Poderes Legislati- deve estar presente não apenas nas ações dos go-
vo, Judiciário e ao Ministério Público. vemos, dos parlamentares e dos magistrados, mas

também na harmonia que há de conviver em pé de
Art. 1º As transferências, aos órgãos dos Pode- igualdade com a independência, como quer o art. 2º

res Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público, da nossa Carta Magna.
dos recursos financeiros correspondentes às suas Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
respectivas dotações orçamentárias, ser-Ihes-ão en- Deputado Ricardo Ferraço.
tregues, nos termos do art. 168 da Constituição Fe-
deral, considerando a efetiva arrecadação da recei- PROJETO DE LEI NQ 216, DE 1999
ta, até a data de entrega. (Do Sr. Ricardo Ferraço)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua Dispõe sobre a inclusão de municí-
publicação. pios das regiões central e sul do Estado

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. do Espírito Santo na área de atuação da
Brasília, 9 de março de 1999. Superintendência do Desenvolvimento

do Nordeste - SUDENE.Justificação
O Congresso Nacional decreta:

Objetiva o presente Projeto de Lei estabelecer Art. 1Q Para os efeitos da Lei nº 3.692, de 15 de
um parâmetro para as transferências dos recursos fi- dezembro de 1959, é o Poder Executivo autorizado
nanceiros dos Tesouros Federal, Estadual e Munici- a incluir na área de atuação da Superintendência do
pais aos Poderes Legislativos e Judiciário, incluindo Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, os Muni-
todos os seus órgãos e unidades orçamentárias, cípios de Afonso Claudio, Alegre, Alfredo Chaves,
como também ao Ministério Público. Anchieta, Apiacá, Atílio Viváqua, Bom Jesus do Nor-

Na ausência da lei complementar a que se refere te, Brejetuba, Cachoeira de Itapemirim, Castelo,
o art. 165 da Constituição Federal de 1988, as normas Conceição do Castelo, Domingos Martins, Dores do
gerais de Direito Financeiro e de elaboração, controle Rio Preto, Guaçui, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Ico-
e execução dos orçamentos continuam sendo discipli- nha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarama, lúma, Jerô-
nadas pela Lei nº 4.320 de 17-3-64, a qual também nimo Monteiro, Laranja da Terra, Marátaíses, Mare

chal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui,
nada dispõe sobre o tema objeto de nosso projeto. Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa

Não havendo normatização, a prática tem sido as Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Tereza,
Instituições acima referidas dividirem suas previsões São José do Calçado, São Roque do Canaã, Var-
orçamentárias por 12 (doze) e, mensalmente, solicita- gem Alta, Venda Nova do Imigrante, das regiões
rem as liberações dos recursos financeiros correspon- central e sul do Estado do Espírito Santo.
dentes às cotas duodecimais de suas dotações. Este cri- Art. 2º O Poder Executivo regulâmentará esta
tério revela uma dicotomia entre o que desejam os Órgã- lei no prazo de sessenta dias.
os e o que podem liberar os Tesouros, uma vez que Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
nos parece racional e matematicamente pertinente. publicação.

A dicotomia referida, ampliada para toda a ges
tão orçamentária e financeira da administração públi
ca brasileira, se não se constitui na principal causa
do desequilíbrio das contas públicas, por certo muito
contribui para o seu acirramento, haja vista os cons
tantes e crescentes déficits registrados nas demons
trações contábeis do Estado Brasileiro, nas suas três
esferas de governo.

Acrescente-se ainda que, no Brasil, o Orça
mentQ Público, não obstante os progressos nos mé
todos técnicos e políticos de sua concepção tem se
revelado, na sua efetivação prática, com verdadeira
peça autorizativa, concebendo-se patamares de re
ceitas inatingíveis para justificar despesas irracional
mente crescentes.
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como do .próprio ·Congresso Nacional, mostra-se Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
agora apreensivo, por. entender que mais uma etapa Transportes,·
precisa ser vencida, nessa luta pela melhoria das Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-
condições de vida e trabalho de sua população. cia para solicitar que seja examinada a 'viabilidade

Com efeito, por ser o Espírito Santo uma das do envio à apreciação desta Casa, por parte do Se-
unidades da Federação com menor extensão territo- nhor Presidente da República, do projeto de lei em
rial, teme-se que uma intervenção dessa magnitude anexo, com base nas razões adiante explicitadas.
em apenas uma pequena parte de um estado, que S I d S - 9 d
também é dos menores do País, em termos de po- a a aS essoes, e março de 1999. -
pulação e renda, venha a gerar forte desequilíbrio Deputado Luiz Alfredo Salomão.
regional interno, com conseqüências imprevisíveis REQUERIMENTO
para seu desenvolvimento econômico e social. (Do Sr Luiz Alfredo Salomão)

Sabe-se que o sul do Espírito Santo vem apre-
sentando, pelo menos nos últimos cem anos, maior Requer o envio de indicação ao
dinamismo econômico que o norte e o centro. Mas é Exm2 Sr. Ministro de Estado dos Trans-
importante lembrar que isso se deve sobretudo à portes.
contribuição dada pela região da grande Vitória, que Senhor Presidente,
se acha incluída nessa porção meridional do estado. Requeiro a V. ExJI, nos termos do art. 113, I, e §
Fora isso, muito dos municípios que integram o sul 12 do Regimento Intemo, seja encaminhada ao Poder
do território capixaba sofrem com a escassez de re-
cursos para investimento em seu setor produtivo. Executivo a indicação em anexo, sugerindo a realiza-

o mesmo ocorre com a área central do estado, ção, por parte dos Srs. Ministros de Estado dos Trans-
que funciona como um espaço de transição geográfi- portes e da Marinha, dos estudos indispensáveis à ve-
ca entre o norte e o sul, apresentando característi- rificação da viabilidade do envio à apreciação desta
cas dessas duas regiões. Com a inclusão apenas Casa, por parte do Sr. Presidente da República, do
dos municípios do norte na área de atuação da Su- projeto de lei que acompanha a aludida indicação.
dene, prevê-se uma enorme fuga de investimentos Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
para essa região, em .detrimento das partes central e Deputado Luiz Alfredo Salomão.
sul do estado.

Assim sendo, tomamos a iniciativa de propor a INDICAÇÃO N2 41, DE 1999
inclusão dos municípios que integram centro-sul do (Do Sr. Luiz Alfredo Salomão)
Espírito Santo, à exceção daqueles que compõem a Sugere ao Excelentíssimo Senhor
chamada "região metropolitana", na área de atuação' Ministro de Estado da Marinha a aprova-
da Sudene, de forma que o equilíbrio regional possa ção, para posterior encaminhamento às
ser estabelecido em todo o estado.

Estamos certos de, para isso, poder contar com áreas competentes no âmbito do Poder
o apoio dos nobres Pares, à semelhança do que ocor- Executivo, do projeto de lei que anexa.
reu anteriormente, quando esta Casa demonstrou sua Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
solidariedade para com o povo capixaba, ao votar fa- Marinha,
voravelmente à extensão dos benefícios da Superin- Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-
tendência do Desenvolvimento do Nordeste à porção cia para solicitar que seja examinada a viabilidade
norte do estado. Agora, a população do Espírito Santo
espera ansiosamente pela inclusão, na área de atua- do envio à apreciação desta Casa, por parte do Se-
ção da Sudene, de parte dos municípios do centro-sul, nhor Presidente da República, do projeto de lei em
para que o dinamismo econômico do estado possa ser anexo, com base nas razões adiante explicitadas.
restabelecido em suatotalidade. Sala da Sessões, de 9 de março de 1999. -

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Deputado Luiz Alfredo Salomão
Deputado Ricardo Ferraço. REQUERIMENTO

INDICAÇÃO N!! 40, DE 1999 (Do Sr. Luiz Alfredo Salomão)
(Do Sr. Luiz Alfredo Salomão) Requer o envio de Indicação do Ex-

Sugere ao Excelentísslmo senhor MI- celentísslmo Senhor Ministro de Estado
nistro de Estado dos Transportes a aprova- dos Transportes.
ção, para posterior encaminhamento às Senhor Presidente,
áreas competentes no âmbito do Poder Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Executivo, do projeto de lei que anexa. art. 113, I, e § 12, do Regimento Interno, seja enca-



o Congresso Nacional decreta:

Institui a Agência Brasileira da In
dústria Marítima - ABIM, e dá outras pro
vidências.

CAPíTULO I
Das Disposições Prel!minares

Art. 1º É instituída a Agência Brasileira da In
dústria Marítima - ABIM, autarquia sob a supervisão
do Ministério dos Transportes, destinada a regular e
fiscalizar a indústria marítima.

§ 1º A ABIM tem sede e foro no Distrito Fede
ral e escritórios centrais no município do Rio de
Janeiro, podendo instalar unidades administrativas
regionais.

§ 2º A indústria marítima compreende as ativi
dades econômicas do transpqrte marítimo, inclusive
o transporte aquaviário execut~dó por embarcações
de qualquer bandeira na zona econômica nacional e
os serviços de apoio marítimo, bem como as ativida
des voltad~s à construção naval·civil.

CAPíTULO li
(Da Competência da ABIM)

Art. 22 Compete à ABIM:
I - implementar, em sua esfera de atribuições,

a política nacional da indústria marítima;
II - exercer a coordenação e o controle da ar

recadação do Adicional de Fretes para Renovação
da Marinha Mercante - AFRMM, bem como da
aplicação e da partilha do seu produto, na forma
da lei;

111- controlar o fretamento de embarcações;
IV - regular e autorizar a execução de servi

ços de leaslng de embarcações construídas no
País;

V - desenvolver e administrar programas que
contribuam para promover indução competitiva na .
indústria marítima nacional, por meio da racionaliza
ção do transporte marítimo, de serviços de apoio
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minhada ao Poder Executivo a indicação em anexo, marítimo e portuário, bem como do incentivo à cons-
sugerindo a realização, por parte dos Srs. Ministros trução naval;
de Estado dos Transportes e da Marinha, dos estu- VI - propor os ajustes e as modificações na le-
dos indispensáveis à verificação da viabilidade do gislação necessários à modernização. da indústria
envio à apreciação desta Casa, por parte do Senhor marítima;
Presidente da República, do projeto de lei que acom- VII - conceder, na forma da lei, autorização
panha a aludida indicação. para operação de empresas de navegação de fon-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - go curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio por-
Deputado Luiz Alfredo Salomão. tuário;

PROJETO DE LEI Nl! ,DE 1999 VIII - fiscalizar a prestação dos serviços de
transporte aquaviário, sua adequação, registro e ar
quivamento dos fretes exercidos;

IX - prestar consultoria especializada em sua
área de atuação a representação brasileira designa
da para celebrar acordos, convenções e tratados, in
clusive com organismos internacionais, e para parti
cipar de conferências ligadas ao assunto;

X - avaliar o desempenho da indústria maríti
ma nacional;

XI - participar da formulação da política nacio
nal da indústria marítima;

XII - analisar e sugerir investimentos e destina
ção de recursos públicos, bem como mudanças insti
tucionais, operacionais e legislativas que afetem a
indústria marítima;

XIII - administrar o Fundo de Marinha Mercan
te-FMM;.

XIV - efetuar análise de viabilidade de progra
mas e projetos de construção, naval, para financia
mento pelo FMM, ouvido o Ministério da Marinha nos
aspectos técnicos eoperacionais de mobilização das
embarcações.

XV - aprovar financiamentos com recursos do
FMM para programas e contratos de construção e
reparação naval, uitlizando-se da estrutura dos
agentes financeiros nomeados nos termos da lei e
propondo normas para sua gestão;

XVI - autorizar, em consonância com a política
nacional da indústria marítima, a importação de em
barcações;

XVII - aplicar sanções quando violados os di
reitos dos usuários do transportes aquaviário e dos
serviços de apoio marítimo e portuário;

XVIII - adquirir, administrar e alienar, nos ter
mos da lei, seus bens;

XIX - encaminhar ao Ministério dos Transpor
tes proposta parcial de orçamento;

XX - aprovar o seu regimento interno;
XXI - manter atualizado o serviço de estatística

do setor e promover sua disseminação pelos usuários;
XXII - enviar relatório anual de atividades ao

Ministério dos Transportes.
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CAPíTULO 111
Da Estrutura Orga~izacionalda ABIM

Art. 3º ABIM será dirigida por um Diretor-Geral e
três Diretores, cujas funções serão estabelecidas no ato
que aprovar a estrutura organizacional da autarquia.

Parágrafo único. A estrutura organizacional da
ABIM conterá uma Procuradoria-Geral.

Art. 4º O Diretor-Geral e os demais Diretores
serão nomeados pelo Presidente da República para
cumprir mandatos de qua~ro anos, não coincidentes
permitida uma recondução.

Art. 5º É livre a exoneração do Diretor-Geral e
dos Diretores da ABIM durante os quatro meses ini
ciais do mandato e obrigatoriamente subordinada ao
que dispõe o parágrafo único após esse período.

Parágrafo único. Constituem motivos para exo
neração de dirigente da ABIM que exerça mandato há
mais de quatro meses, sem prejuízo das demais pena
lidade aplicáveis à conduta punida, a prática de ato de
improbidade administrativa, a condenação penal tran
sitada em julgado e o descumprimento do ordenamen
to que rege a entidade, aí incluído o seu regulamento.

Art. 6º Os cargos em comissão integrados à
estrutura organizacional da ABIM serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de car
go de carreira técnica ou profissional da autarquia.

Parágrafo único. É impedida de exercer cargo
em comissão na.ABIM a pessoa que mantiver víncu
lo com empre~as sob sua regulamentação ou fiscali
zação, como acionista, sócio, membro de conselho,
titular de função executiva ou de emprego, mesmo
que seja suspenso o vínculo após a nomeação.

CAPíTULO IV
Das Receitas da Gestão da ABIM

Art. 7º Constituem receitas da ABIM:
1- recursos orçamentários provenientes do Te

souro Nacional, consignados no Orçamento Fiscal
da União ou decorrentes de créditos adicionais;

11 - 1% (um por cento) a arrecadação bruta do
Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mer
cante - AFRMM;

111 - o produto da venda de publicações, mate
rial técnico, dados e informações, de emolumentos
administrativos e taxas de análise de operações de
financiamento de projetos de construção naval;

IV - os rendimentos das operações financeiras
que realizar;

V - os recursos provenientes de convênios,
acordos ou contratos celebrados com entidades, or
ganismos ou empresas, públicos ou privados, nacio
nais ou internacionais;

VI - as doações, os legados, as subvenções e
os outros recursos que lhe forem destinados;

VII- os valores'apurados na venda ou -aluguel de
bens móveis e imóveis integrados ao seu patrimônio;

VIII - os valores apurados na aplicação de pe
nalidades e sanções decorrentes do exercício de
sua competência institucional.

Art. 8º A ABIM promoverá a gestão financeira
dos recursos do FMM através do Banco do Brasil
SA, do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social, da Caixa Econômica Federal ou de
outro banco oficial de âmbito federal, indicado em re
gulamento.

§ 1º Nas condições dispostas em regulamento,
o Ministro dos Transportes poderá habilitar bancos
de desenvolvimento e de investimento nacionais
para atuarem como agentes financeiros para aplica
ções específicas do FMM.

§ 22 O FMM 'suportará os riscos das operações
de financiamento contratadas com seus recursos,
que deverão ser lastreadas com apólices de perfor
mance bonde de seguro, de acordo com normas es
pecíficas do Conselho Monetário Nacional, proposta
pelo Ministro dos Transportes.

CAPíTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 9º A estrutura organizacional da ABIM
constará de regulamento, aprovado por decreto.

Parágrafo único. A edição do regulamento a
que se refere o caput representará a instalação da
ABIM, investindo-a plenamente no exercício de sua
competência institucional.

Art. 10. O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, no prazo de até noventa dias, a
partir da publicação desta lei, mensagem criando o
quadro de pessoal efetivo da ABIM, sendo facultada
a redistribuição de cargos atrelados à estrutura do
Ministério dos Transportes e do Ministério do Orça
mento e Gestão.

Art. 11. Ficam criados os Cargos em Comissão
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores 
DAS e as Funções Comissionadas de Marinha Mer
cante - FCMM relacionados, respectivamente, nos
Anexos I e 11, que integrarão a estrutura organizacio
nal daABIM.

Art. 12. Fica a ABIM autorizada a efetuar a
contratação temporária, por prazo não excedente a
trinta e seis meses, nos termos do artigo 37, IX, da
Constituição Federal, do pessoal técnico imprescin
dível à implantação de sua atividades.

Art. 13. Serão extintos, após a implantação da
ABIM, os órgãos integrantes da estrutura do Ministé-
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rio dos Transportes voltados ao exercício da compe
tência institucional da autarquia, incorporando-se ao
patrimônio da. I:\BIM os bens móveis e imóveis sob
seu uso, bem como os demais bens daquele Minis
tério que sejam considerados imprescindíveis às ati
vidades da ABIM.

Art. 14. Fica o poder Executivo autorizado a re
manejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentá
rios do Ministério dos Transportes para atender às
despesas de estruturação e manutenção da ABIM, .
utilizando como recursos as dotações orçamentárias
destinadas às atividades finalísticas e administrati
vas, observados os mesmos projetos, atividade e
grupos de despesas previstos na lei orçamentária
em vigor.

Art. 15. O primeiro Diretor-Geral e um dos três
primeiros Diretores serão nomeados pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro dos Trans
portes, para mandato de dois anos.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO I

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS
EM COMISSÃO DO

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
SUPERIORES (DAS)

DA AGÊNCIA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
MARíTIMA - ABIM

Denominação/Cargo Código/DAS Quantidade

Diretor-Geral DAS 101.6
1

Diretor DAS 101.5 3

Assessor Especial DAS 101.4
2

Procurador DAS 101.5
1

Chefes de Departamento DAS 101.4
4

Chefe de Divisão DAS 101.3 8

Chefe de Escrit.regional DAS 101.2
14

Chefe de Serviço DAS 101.1
16

TOTAL
49

ANEXO 11
QUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES

COMISSIONADAS DE
MARINHA MERCANTE - FCMM DA AGÊNCIA

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA MARíTIMA - ABIM

Código/FCMM Quantidade Valor

FCMMV 15 1.170,20

FCMM IV 20 855

FCMM 111 25 515

FCMM 11 35 454

FCMMI 40 402

TOTAL 135 79.498,00

Justificação

A recente abertura dos serviços portuários não
correspondeu às expectativas que se criaram em
torno da medida. Da forma como o processo se deu,
só se encontra precedente na libertação dos escra
vos, que, expulsos das fazendas que não os aceita
vam como tralhadores remunerados, passaram a va
gar pelas ruas e pelos campos, na insólita sensação
de que estavam desamparados pelo sistema que an
tes os esmagava.

A proposta que ora se defende tem como preo
cupação não a intervenção estatal deliberada para o
retorno do status quo ante, mas a introdução de
mecanismos de controle que ajudem a solucionar os
enormes problemas enfrentados pelo setor marítimo
após a abrupta mudança constitucional. A área, que
responde por mais de R$5 bilhões anualmente, nun
ca se viu tão desorganizada.

Na concepção do projeto, buscou-se cumprir
os parâmetros adotados para a constituição de ou
tras agências reguladoras, dando-se prioridade ao
tratamento objetivo das questões a serem enfrenta
das pela nova entidade. De forma concisa, a propo
sição confere à autarquia por ela criada os meios lo
gísticos, operacionais e financeiros necessários ao
cumprimento de suas relevantes atribuições.

A indústria marítima, qualquer pessoa de bom
senso o sabe, representa as artérias que suprem o
coração da economia nacional. Bloqueá-Ia, inviabili
zá-Ia ou entregá-Ia pacificamente aos interesses de
grupos extra-nacionais significa asfixiar o que resta
de bom e viável no futuro deste País.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 108, DE 1999

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda Dr. Pedro Sampaio
Malan.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos art. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência, seja encaminhado ao Exmº Sr. Pedro Sam
paio Malan Ministro da Fazenda o seguinte pedido
de informações:

Estão sendo com freqüência divulgadas infor
mações que as empresas privatizadas no País estão
tendo margens maiores de lucros que anteriormente.

PROJETO DE LEI N2 217, DE 1999
(Do Sr. Edmar Moreira)

Torna obrigatória a utilização de
proteção contra a corrosão nos tanques
de armazenamento de combustíveis nos
postos de revenda em todo o território
nacional e dá outras providências.

O Congresso Nacional, nos termos dos artigos
48, 61 e 66 da Constituição Federal, decreta:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade
do uso de proteção contra a corrosão nos reservató
rios de tanques de armazenamento de combustíveis
nos postos de revendedores em todo o território na
cional, e estabelece multas e penalidades para os
casos de descumprimento de suas disposições.

Art. 2º É obrigatório o uso, em todo o território
nacional, de sistemas de proteção contra a corrosão
nos tanques de armazenamento de combustíveis
derivados de petróleo e álcool carburante dos postos
revendedores desses produtos.

Art. 3º O não-cumprimento do disposto no arti
go anterior sujeitará os infratores a multas de valor
equivalente a até dez mil Unidades Fiscais de Refe
rência (UFIR) por tanque não provido com a prote
ção contra a corrosão e, em caso de reincidência, à
completa suspensão de suas atividades, até a ob
servância das normas desta lei.

Art. 42 Caberá à Agência Nacional do Petróleo
(ANP) a fiscalização das instalações providas de
tanques armazenadores de combustíveis derivados
e petróleo e álcool carburante, bem como a aplica
ção das multas e sanções previstas nesta lei, em vir
tude do descumprimento de seus dispositivos.

Art. 5º O Poder Executivo expedirá, no prazo
de noventa dias, a contar da data de publicação des
ta lei, ;:ls normas regulamentares necessárias à apli
cação de suas disposições.

Art. 6º Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após a data de sua publicação.

Justificação

A cada dia que passa, crescem e avolumam-se
os casos de acidentes de graves proporções, em to
dos os cantos do Brasil, envolvendo vazamentos de
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São esses, enfim, os excelentes motivos que le- tanques armazenadores de combustíveis em postos
vam a crer no rápido encaminhamento das questões revendedores.
suscitadas pelo projeto ora defendido. Sua adoção, Nessas tristes ocorrências, são grandes os
pelo Poder Executivo - titular de iniciativa privativa prejuízos não apenas ao patrimônio como às pró-
sobre a matéria - representará um grande alento na prias vidas das populações vizinhas, e mesmo ao
combalida auto-estima dos brasileiros. meio ambiente.

Tais acidentes, que expõem a vida de grande
parte de nossos cidadãos a grandes e desnecessá
rios riscos, devem-se principalmente à inexistência
de legislação específica sobre a matéria e às dificul
dades para a fiscalização dos tanques subterrâneos
de combustíveis e verificação de seu estágio de cor
rosão; ainda assim, poderiam ser completamente
evitados, caso se adotassem sistemas de proteção
contra vazamentos de combustíveis, de tecnologia já
amplamente conhecida e já largamente utilizados
em outros 'países.

A proposição que ora trazemos à consideração
desta Casa visa a corrigir tão gritante falha de nossa
legislação, tornando obrigatória a utilização de prote
ção contra a corrosão em tanques de armazena
mento de combustíveis, estabelecendo responsabili
dade e multas pelo não-cumprimento dessas dispo
sições e fornecendo às autoridades responsáveis
pela fiscalização e regulação do setor, os instrumen
tos necessários para evitar a continuidade da ocor
rência de tão graves danos ao ambiente, à vida e à
propriedade.

Desta forma, e por tratar-se de medida da maior
importância e oportunidade, vimos solicitar o decisivo
apoio de nossos ilustres pares desta Casa para a ime
diata transformação de nossa proposição em lei.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Edmar Moreira.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 111, DE 1999

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 , e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex
celência, seja encaminhado ao Exm2 Sr. Pedro Sam
paio Malan, Ministro da Fazenda, o seguinte pedido
de informações:

Nos últimos dias a Nação tem acompanhado
apreensiva as negociações entre o Brasil e o Fundo
Monetário Internacional. A Câmara dos Deputados
da mesma forma que a populução acompanha a dis
tância, preocupada, as tratativas. Sendo o assunto
de vital importância para o País julgamos necessário
que as informações cheguem, com celeridade, a
esta Casa para que possamos, nos debates, concor
dando ou contrariando, externar nossa opinião a res
peito do assunto. Para tanto julgamos necessário
obtermos informações a respeito das questões e so
licitamos a seguinte informação:

1 - Cópia do acordo do Brasil com o FMI.
Sala das Sessões, 9 de março de 1999.

Deputado Fernando Coruja.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

çãoFederal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 , e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicita a Vossa Ex
celência, seja encaminhado ao Exm2 Sr. Eliseu Le
mos Padilha, Ministro dos Transportes, o seguinte
pedido de informações:

Tendo em vista informações nos diversos
meios de comunicações recentes a respeito dos
gastos dos recursos da União referentes a obras de
investimentos no Ministério dos Transportes, gosta
ria de obter a seguinte informação:

a - quais o valores constantes no Orçamento
para investimentos na BR-282 em Santa Catarina.

Sala das Sessões, 9 de março qe 1999. - De
putado Fernando Coruja.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 109, DE 1999

(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito informações ao Sr. Secretá
rio de Estado de Desenvolvimento Urba
no da Presidência da República, Dr. Sér
gio Cutolo dos Santos.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 22 , e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex
celência, seja encaminhado ao Exmº Sr. Sérgio Cu
tolo dos Santos, Secretário de Estado de Desenvol
vimento Urbano da Presidência da República, o se
guinte pedido de informações:

Entre os programas propostos e orçados no
ano de 1998 pelo Governo Federal estava o Habitar
Brasil. Tal programa, de grande alcance social, ace
nou para muitos municípios do País com recursos.
Em Santa Catarina, meu estado, muitos foram con
templados. Tal programa prevê uma contra partida
do município da ordem de 40%, gastos em terreno,
infra estrutura, etc. Com o aceno começaram os pre
feitos a implementar as medidas, comprando o terre
no e iniciando a implantação de ruas, água, esgoto e
energia elétrica. Neste início de ano, entretan.to, 36
municípios receberam uma correspondência dizendo
que pelos cortes no orçamento da União o programa
estava suspenso. Nossa preocupação é primeiro
com os gastos já realizados pelos municípios e em
segundo com a não 'realização do programa em si
que beneficiaria inúmeras famílias. Sendo assim so
licitamos as seguintes informações:

1 - Quais os motivos dos cortes?

2 - Quais os critérios utilizados?

3' - Qual a possibilidade de suplementação
para que estes municípios possam concluir seus
projetos?

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Fernando Coruja.
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São também divulgados dados que estas mesmas REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
empresas estão recolhendo menos tributos federais N2 110, DE 1999
e outros. Sendo assim acho importante contar com (Do Sr. Fernando Coruja)

os seguintes esclarecimentos: Solicita informações ao Sr. Ministro
a) valores de todos os tributos federais pagos de Estado dos Transportes, Dr. Eliseu Le-

por estas empresas antes e'após a privatização ano mos Padilha.
a ano ou mês, conforme o caso.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De
putado Fernando Coruja.
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PROJETO DE LEI N2 219, DE 1999
(Do Sr. Pedro Valadares)

Impõe normas relativas à criação,
condução em vias públicas e manuten
ção de cães das raças pastor alemão, do
berman, fila brasileiro, rottweiller e outros
cães de porte físico e força semelhantes
às raças citadas, segundo classificação
feita pelo Kennel Clube do Brasil, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A criação, condução em vias públicas e

manutenção de cães da raça pastor alemão, dober
man, fila brasileiro, rottweiller e outros cães de porte
físico e força semelhantes às raças citadas, segundo
classificação feita pelo Kennel Clube do Brasil, obe
decerão às normas definidas nesta lei..

Art. 2º Fica criado, em todo território nacional,
um registro especial de cães das raças pastor ale
mão, doberman, fila brasileiro, rottweiller e outros
cães de porte físico e força semelhantes à raças ci
tadas, segundo classificação feita pelo Kennel Clube
do Brasil, a ser efetivado nas prefeituras municipais.

Art. 3º Todos os proprietários de cães das ra
ças enquadradas pelo art. 22 desta lei ficam obriga
dos a registrar seus animais na prefeitura municipal
da cidade onde mantêm seus cães, anualmente, até
o dia 30 de janeiro de cada ano,a partir do ano se
guinte ao que for promulgada a presente lei, sob
pena de multa fixada pela prefeitura municipal, que
terá um valor mínimo correspondente a cinco salá
rios mínimos e um valor máximo de dez salários mí
nimos.

§ 12 No registro deverá constar se o cão é de
criação própria, devendo neste caso proceder-se o
registro, também, dos pais, ou realizar-se a compro
vação de estarem eles já registrados.

§ 22 Caso o cão tenha sido adquirido, deverá
ser informado o nome e endereço do vendedor, sob
pena de multa de 2 salários mínimos.

§ 32 No ato do registro, o proprietário deverá
apresentar comprovante de vacinação contra hidro
fobia e de seguro total contra danos que eles pos
sam causar a terceiros.

rio.

PROJETO DE LEI N2 218, DE 1999
(Da Sra. Veda Crusius)

Determina a inclusão, nos currículos
do ensino fundamental, de conteúdo obri
gatório que trate da saúde bucal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatoria a inclusão, nos currículos

do ensino fJndamental, de conteúdo que trate da
saúde bucal, com ênfase na prevenção e na cons
cientização dos alunos.

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

Art. 32 Revogam-se às disposições em contrá-

Justificação

O Currículo da educação básica é estratégica
para a formação integral do cidadão e, por isso,
deve expressar uma preocupação permanente com
as peculiaridades de vida do estudante brasileiro.
Este projeto de lei foi elaborado tendo como principal
proposta melhorar a saúde bucal do povo brasileiro,
baixando o índice de ocorrência da cárie, sabida
mente altíssimo entre nós, e das demais doenças
bucais. A médio prazo, a sua execução trará subs
tancial economia de recursos financeiros para o
País, além de estar ao alcance de todas as crianças.

Como se sabe, a escola possui os instrumen
tos e os recursos humanos necessários à compreen
são do corpo humano como um todo e à integração
da pessoa humana em seu meio. Pela importância
que a escola tem na vida das crianças, está em con
dições de influir, positiva e definitivamente, na aqui
sição e modificação de hábitos e de prevenir práticas
nocivas à s?lúde. Especialistas em Saúde Pública e
Promoção de Saúde Bucal, como a professora Edna
Luiza Ribeiro, mostram que a inclusão, no currículo
do ensino básico, de conteúdo que trate da saúde

REQUERIMENTO bucal, é instrumento eficaz e de baixo custo de edu-
(DaSrª Veda Crusi~s) cação odontológ!ca.

Requer o desarquivamento de pro- Pelo exposto, contamos com o apoio de nos-
posições. sos pares para a aprovação desta proposição. .

Senhor Presidente, Sala das Sessões, 3 de março de 1999. Deputado
Veda Crusius.

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa. o desarquivamento dos projetos a
seguir relacionados, que são de minha autoria:

- PL n2 4.738/98
- PEC nº 631/98
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. Deputada

Veda Crusius.



Justificação

Com a Carta Política de 1988 a proteção do
trabalho da mulher passou a ser tratada sob a ótica
da não discriminação, aproximando-se mais da ex
periência internacional. Nossa "Constituição Cidadã"
abraçou, pois, a doutrina mais moderna, contrária à
falsa noção de inferioridade física, psíquica e moral
da mulher e preconizando a supressão da discrimi
nação: à medida que tende a igualar a mulher ao ho
mem na vida social, notadamente nos ambientes de
trabalho, cria condições propícias ao abrandamento
e quase eliminação das normas protetoras do traba
lho feminino, as quais acabaram por incentivar práti
cas discriminatórias, em evidente prejuízo a quem se
pretendeu tutelar.

Assim, as normas especiais voltaram-se à pro
teção à maternidade, dado o interesse público de
que se reveste, e atribuíram maior importância ao
homem na participação da vida familiar, já que a

"Art. 473 .
"VIII - até 3 (três) dias úteis, em caso

de enfermidade de filho, biológico ou adoti
vo, de até 5 (cinco) anos de idade, que esti
ver necessitando de assistência direta e
constante, conforme comprovação por meio
de laudo médico;

"IX - no período de tempo atE;lstado em
laudo médico, em caso de enfermidade in
fecto-contagiosa de filho, biológico ou. adoti
vo, de até 5 (cinco) anos de idade."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

rio.

Justificação

Esta proposição visa substituir o projeto de lei
tão bem embasado e apresentado pelo Deputado
José Coimbra e arquivado nesta Casa, em virtude
de sua não reeleição para esta legislatura.

Pretendo desta forma minorar a incidência de
danos causados à população, fatos constantemente
exibidos pela televisão, onde adultos e até mesmo
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§ 42 A ausência de quaisquer dos documentos crianças são atacados de forma violenta, visto que,
previstos no parágrafo anterior impliqará o impedi- tais cães são por natureza fortes e, se não forem de-
mento do registro. vidamente adestrados, podem tornar-se extrema-

Art. 4º Aplicam-se quanto à condução e manu- mente violentos.
tenção dos cães enquadrados pelo art. 2Q desta lei Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
as seguintes normas subsidiárias: Deputado Pedro Valadares.

I - é proibida a condução dos cães, fora dos
domínios de seus proprietário ou possuidor, sem co- PROJETO DE LEI N

2
220, DE 1999

leira do tipo "enforcador", com o número do registro (Do Sr. Pedro Valadares)
e sem focinheira; Acrescenta incisos ao Art. 473 da

11 - é proibida a manutenção dos cães, em Consolidação das Leis do Trabalho, para
área inferior a 500 metros quadrados e cujas divisas dispor sobre faltas justificadas em casos
não estejam limitadas por cercas e muros inferiores de enfermidades de filho.

a 2 metros de altura. O Congresso Nacional decreta:
§ 1º A desobediência aos disposto no inciso I Art. 1Q O Art. 473 da Consolidação das Leis do

implica a aplicação de multa, ao proprietário ou pos- Trabalho _ C.L.T., aprovada peJo Decreto-lei nQ

suidor, no valor fixado pela prefeitura municipal. 5.452, de 12 de maio de 1943, passa a vigorar acres-
§ 2º A desobediência ao disposto no inciso 11 cido dos seguintes incisos:

implica a aplicação de multa, ao proprietário ou pos
suidor, em valor fixado pela prefeitura municipal, e o
recolhimento ao canil municipal até serem efetuadas
as obras necessáriãs para o cumprimento do previs
to no inciso anterior.

§ 3Q O período de permanência do cão no canil
municipal, prevista no parágrafo anterior, será inde
nizada pelo proprietário, segundo planilha de custos
apresentada pela prefeitura municipal, e terá a dura
ção máxima de seis meses, após os quais, caso não
tenham sido realizadas as obras necessárias ao
cumprimento das normas previstas no inciso 11 deste
artigo, o animal será sacrificado.

Art. 5º Fica expressamente proibida em todo o
território nacional a promoção o~ 'realização de rinha
de cães.

§ 1Q A desobediência do previsto no caput des
te artigo constitui-se em crime, punível com pena de
detenção de seis meses a um ano.

§ 2Q Incorre no crime tipificado no parágrafo an
terior proprietário ou possuidor do cão e os promoto
res da rinha.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrá-



IV - em cesta financeira composta de
recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Tra
balhador), FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço), fundos de pensão, Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), SEBRAE (Serviço Brasi
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre
sas), fundações públicas e privadas e fun
dos de capitalização, liberados a título de
empréstimos ou doação;

V - reversão dos financiamentos con
cedidos e outras fontes.

1) Fica o Poder Executivo autorizado a
estabelecer no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, obedecida a legislação vigente, as condi
ções enumeradas neste artigo, inciso IV.

2) A participação financeira das entida
des privadas será considerada despesa
operacional para efeito contábil.

3) Na distribuição das vagas para o fi
nanciamento dos encargos educacionais de
que trata o inciso 12, 2, do art. 2Q desta lei
será dada prioridade para as instituições de
ensino superior que mantenham Programa
de Crédito Educativo com recursos próprios,
atividades permanentes de extensão univer
sitária no treinamento discente e laboratórios
instalados de pesquisa científica de compro
vada qualidade.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Cria a cesta de recursos para o financiamento
do crédito educativo e altera as Leis n2 8.436 de 25
de junho de 1992 e a n2 9.288 de 1Q de julho de
1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os artigos 1Q e 10 da Lei nQ 8.436, de 25

de junho de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 1Q Fica instituído o Programa de Crédito
Educativo para estudantes do curso universitário de
graduação e pós-graduação com recursos insuficien
tes, próprios ou familiares, para o custeio dos estu
dos e aquisição de material técnico para uso em
pesquisa científica.

Art. 102 O Ministério da Educação definirá por
ato administrativo a destinação e critérios de aplica
ção dos recursos disponíveis, inclusive aqueles de
correntes do resultado econômico de inventos paten
teados com recursos do Programa de Crédito Edu
cativo, na forma desta lei.

Parágrafo único. O bom desempenho estudantil
pretérito do candidato e comprovada qualificação pes
soal, além de outros estabelecidos em lei, serão critérios
comparativos obrigatórios na seleção dos beneficiários.

Art. 2ll Os artigos 2º e 52 da Lei n2 9.288, de 12 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 22 ..

1) A seleção dos candidatos ao crédito
educativo será feita na instituição em que se

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta~feira 10 08369

educação dos filhos exige responsabilidade conjunta encontram matriculados, por comissão cons-
do homem e da mulher: o Art. 6Q, v.g., garante a pro- " tituída pela direção da instituição e por rep-
teção à matem"idade e à infância como direito social, "resentantes,"· escolhidos· aemocraticamente,
da mesma forma que o Art. 201, inciso 111, que trata do corpo docente e discente do estabeleci-
da Previdência Social; o Art. 226, § 52, proclama a mento de ensino e publicado o resultado em
igualdade de direitos e deveres na vida conjugal e o órgão oficial, assegurado recurso ao Ministro
Art. 229, primeira parte, reafirma o dever dos pais de da Educação no prazo de 15 (quinze) dias.
assistir, criar e educar os filhos menores. 2) O crédito educativo abrange:

Não se pode renegar a importância da mulher no I - ..
processo produtivo e no orçamento familiar, disputando 11 - o financiamento, total ou parcial, na
o espaço cada vez maior no mercado de trabalho, de aquisição de materiais e equipamentos para
modo a exigir uma legislação mais adequada e efetiva- uso em pesquisa científica de comprovada
mente condizente com a nova realidade. E é dentro des- qualificação, efetivada durante o curso, as-
se contexto, sob a ótica da mais moderna doutrina na- segurada ao professor e ao aluno pesquisa-
cional e internacional, que apresentamos a presente dores a participação no resultado econômico
proposição, objetivando dar cumprimento aos primados, de intenções patenteadas, na proporção de
consagrados na Lei Maior, sobre a proteção à família, à 1/3 (um terço) do total arrecadado.

maternidade e à infância. Art. 52 Os récursos do programa de crédito
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - educativo terão origem:

Deputado Pedro Valadares.

PROJETO DE LEI N!2 221, DE 1999
(Do Sr. Ney Lopes)
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Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. de social e nada mais social do que financiar o estu
dante carente.

Justificação Observe-se que não se cria, na espécie, qual-
Em 15 de abril de 1975, no meu primeiro man- quer espécie de fundo ou despesa. Tão somente au-

dato nesta Casa, dei entrada ao Projeto de Lei nú- toriza o Poder Executivo definir, em 180 (cento e oi-
mero 274/75 (cópia apensa), em cuja ementa se lê: tenta) dias após a sanção da lei, a sua participação
Institui o Programa Nacional de Financiamento ao financeira, por meio dos órgãos e instituições men-
Estudante (PRONAFE) e determina outras providên- cionados. Esta participação será a título de doação
cias. elou empréstimo, obedecidas as respectivas legisla-

Dias após o início da tramitação legislativa da ções que regem estes órgãos, instituições e fundos.
proposição supra referida a imprensa divulgou: "O No que se refere às entidades privadas prevê a pro-
Ministério da Educação e Cultura resolveu encampar posta que a participação destas seja considerada
as idéias básicas do projeto do Deputado Ney Lo- despesa operacional, para efeito contábil.
pes, que institui o Programa Nacional de Financia- Por fim, vale dizer que o crédito educativo tem
mento ao Estudante" (cópia anexa da notícia In Cor- como agente financeiro, por lei, a Caixa Econômica
reio Braziliense, 9-5-75). Na mesma data, o Diário Federal, cuja cO!J1petência de gestão é notória. Daí
de Natal (cópia anexa) divulgou: "O Ministro Nei porque o PL quando cria a "cesta de recursos finan-
Braga afirmou peremptoriamente o seu integral ceiros" menciona o empréstimo, além das doações,
apoio à proposição do deputado Ney Lopes, ,nfor- considerando o retorno compulsório dos financia-
mando que já constituira comissão especial para es- mentos liberados ao estudante carente. Objetiva-se,
tudar o assunto, partindo da idéia contida no PL do portanto, a estruturação de sistema de crédito auto-
Deputado Ney Lopes". Outro registro jornalístico da sustentável sem paternalismo, mantido por entida-
mesma época (cópia anexa) registra: "O projeto já des de cunho social, dando estabilidade à assistên-
está sendo estudado por uma comissão especial do cia ao estudante pobre, beneficiário final do crédito
MEC, presidida pelo assessor Armando Mendes." educativo.

Em sucessivos contatos com o então Ministro Nestas condições, espera o autor a aprovação
Nei Braga ficou patenteada a origem do "crédito da presente proposição, eis que a mesma é constitu-
educativo" como tendo sido a proposta pioneira na cional, jurídica e preenche os requisitos da técnica
Câmara dos Deputados, inserta no PL n2274/75, de legislativa.
minha autoria. No primeiro momento, o "crédito edu- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Ney
cativo" foi autorizado por linha de crédito especial do Lopes, Deputado Federal.
Banco Central do Brasil, dispensando lei ordinária.
Posteriormente, foram sancionadas as Leis n2s. PROJETO DE LEI Nl! 274, DE 1975
8.436, de 25 de junho de 1992 e 9.288, em 12de ju- (Do Sr. Ney Lopes)

lho de 1996. Institui o Programa Nacional de Fi-
Em todo este período de existência observa o nanciamento ao Estudante (Pronafe) e

ora autor, que a falta de estabilidade das fontes de determina outras providências.
recursos é responsável pela instabilidade do progra-
ma, gerando efeitos sociais catastróficos para os es- (Às Comissões de Constituição e Justi-
tudantes carentes. No momento, o crédito educativo ça, de Educação e Cultura e de Finanças.)
está praticamente paralisado. Por isto, há que se O Congresso Nacional decreta:
buscar uma alternativa. Art. 12 Fica instituído o Programa Nacional de

Além de alterações na sistemática de conces- d
são do crédito educativo (ex-vi texto do PL ora apre- Financiamento ao Estudante - Pronafe - coor ena-
sentado), o presente projeto de lei visa criar "cesta do pelo Ministério da Educação e Cultura.
básica de recursos financeiros", liberados a título de Parágrafo único. As Universidades e Escolas
empréstimos ou doações, para manter estável o ín- Isoladas, devidamente reconhecidas, oficiais ou par-
dice de atendimento deste programa de largo alcan- ticulares, vinculadas ao Programa, poderão receber
ce social. Não se pode negar o altíssimo volume de delegação do Ministro da Educação e Cultura para
recursos movimentados pelo Sebrae (mais de R$37 implantação e execução do financiamento de que
bilhões), do FGTS (R$51 bilhões), fundos de pensão trata este artigo.
(R$85 bilhões), BNDES (patrimônio de R$52 bilhõ- Art. 22O Pronafe atingirá o estudante de nível
es). Estes fundos ou instituições têm notória finalida- superior, comprovadamente de baixa renda e com



c) incentivar os estudos não apenas de gra
duação mas, também, de pós-graduação, ajustando
se as preocupações atuais do Governo, que incenti
va o aperfeiçoamento dos graduados, inclusive com
garantias de melhores rendimentos, como é o caso
do magistério superior.

O art. 63 da Constituição Federal estatui nor
mas que confere ao Poder Executivo a competência
de iniciativa das leis orçamentárias, e das que abrem
créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servi
dores públicos, concedem subvenção ou auxílio ou,
de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a
despesa pública. A melhor interpretação jurídica
aconselha a hermenêutica restritiva na conceituação
e amplitude das regras de exceção do art. 65 da Lei
Maior. Veja-se o voto vencedor do eminente Sena
dor Accioly Filho, na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal:

liA Constituição fixa a regra geral (a ini
ciativa cabe a qualquer membro do Con
gresso Nacional) para depois estabelecer as
exceções (o caso de matéria financeira). Es
sas exceções, entretanto, por sua condição

rio.

Justificação

A educação como investimento assegura as
nações em desenvolvimento a certeza de retorno
das aplicações feitas. Em nosso país a orientação
governamental tem sido nessa perspectiva, o que
assegura amplo sucesso à política educacional. O
sentido maior do presente projeto de lei é acompa
nhar as prioridades do Governo, bem como a norma
constitucional, quando prevê a instituição de um sis
tema que permita o financiamento do ensino supe
rior, mediante restituição regulada por lei (art. 176,
item IV).

Parece isento de qualquer dúvida o princípio
de que o Governo, que investe em tantos setores
produtivos, deva igualmente, considerar o invesfi
mento em recursos humanos altamente prioritário,
ensejando novos canais de oportunidade de aprendi
zado e especialização. Nesse campo de recursos
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aptidões intelectuais, durante curso de graduação e humanos, não será suficiente, apenas, a infra-estru-
pós-graduação. tura educacional, traduzida, no nível superior, na

Parágrafo único. Fica vedada a concessão de fi- construção dos campi e melhoria salarial dos docen-
nanciamento para mais de um curso do mesmo nível. teso Por igual, a tranqüilidade psicológica do educan-

Art. 32 O Ministério da Educação e Cultura es- do, garantindo-lhe rendimento para atender as des-
tabelecerá critérios para regular a restituição do fi- pesas mais imediatas, não somente antecipa maior
nanciamento, em função do mercado de trabalho assimilação do ensino e elevação da produtividade
disponível para o beneficiário, atendendo às variaçõ- nas pesquisas, quanto elimina foco de insatisfação
es regionais. social, geralmente localizado nas Universidades,

§ 12 A restituição pelo beneficiário ou sucesso- onde os jovens, por não disporem de recursos, acre-
res far-se-á após a carência de cinco anos, contada ditam em falsas mensagens, tornando-se presas fá-
do término dos estudos de nível superior. ceis da agitação e subversão.

§ 29 A expressão estudos de nível superior A instituição do Programa Nacional de Finan-
abrange a graduação e cursos posteriores devida- ciamento ao Estudante (Pronafe) alcançará, vários,
mente reconhecidos pelo Conselho Federal de Edu- objetivos, tais como: .
cação. a) permitir ao estudante de baixa renda, de ní-

§ 32 O ingresso em curso posterior à gradua- vel superior, a oportunidade de financiamento dos
ção, nos termos do parágrafo anterior, interrompe o seus estudos e encargos pessoais, sem característi-
prazo carencial referido no § 12

, deste artigo, reco- cas do paternalismo estatal, mas dentro de uma vi-
meçando após o término do curso. são realista e pragmática, onde o beneficiário ficará

Art. 49 Obriga-se o beneficiário do Pronafe a a dever ao seu próprio esforço a ascenção obtida na
restituir o financiamento, acrescido de correção mo- escala social;
netária. b) estimular, no campo do ensino superior, so-

Parágrafo único. A restituição de que trata este bretudo na pesquisa tecnológica, não somente os
artigo somente poderá comprometer até 10% do ren- necessitados financeiramente, mas igualmente os
dimento líquido do beneficiário. mais capazes intelectualmente, visto que na regula-

Art. 52 O Pronafe será constituído de recursos mentação deverão ser definidas normas e critérios
definidos pelo Poder Executivo. para garantir o acesso do estudante ao financiamen-

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará a pre- to;
sente lei noventa dias após a sua publicação.

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

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrá-



NEV LOPES RECEBIDO ONTEM
PELO MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Brasília (Anda-DN) - O Ministro Ney Braga, da
Educação, recebeu ontem em audiência o Deputado
Ney Lopes (Arena - RN), oportunidade em que fo
ram tratados assuntos ligados à educação·Nacional.

Brasília - O Ministério da Educação e Cultura
resolveu encampar as idéias básicas do projeto do
Deputado Nei Lopes (Arena - RN) que institui o pro
grama nacional de financiamentos do estudante Pro
nafe).

A informação foi prestada pelo próprio parla
mentar, depois de uma encontro com o Ministro Ney
Braga, acrescentando que o Pronafe, se destina a fi
nanciar os estudos do aluno de nível superior, com
provadamente de baixa renda e com aptidões inte
lectuais, durante o curso de graduação e de pós-gra
duação.

Pela proposição de Nei Lopes o financiamento
concedido pelo Pronafe será obrigatoriamente resti
tuído pelo estudante, acrescido de correção monetá
ria, após a carência de 5 anos, contada do término
do estudos em nível superior.
. O projeto, segundo o seu autor, já está sendo
estudado por uma comissão especial do MEC, presi
dida pelo assessor Armando Mendes.

Diário de Natal 9-5-75
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excepcional, não admitem interpretações ex- Temos, portanto, a convicção de que o Progra-
tensivas, mas, ao contrário,' ficam presas a ma .sugerido não acarretará despesas, eis que já
interpretação restritiva. Assim, a interpreta- existe no 11 PND (quadro V), quanto em outros Programas
ção da expressão matéria financeira deve governamentais, recursos que poderão ser aplicados no fi-
ser restrita, e não alongada em sua concei- nanciamento ao estudante de baixa renda, ensejando cir-
tuação, p~ra atin.gir limites até indesejados culação financeira positiva com o retomo do investimento,
pelo legislador." acrescido da correção monetária.

O presente projeto de lei ressalva expressa- O Pronafe instituirá no Brasil, de uma forma
mente que o Pronafe será constituído de recursos sistemática e racional, sem características de bolsas
definidos pelo Poder Executivo. Não há, portanto, de estudo distribuídas como dávidas governamen-
como cogitar-se, na espécie de matéria ligada ao tais, o crédito educativo, a exemplo de países de-
conceito jurídico de criação, autorização ao aumento senvolvidos do mundo como Estados Unidos (Uni-
da despesa pública, visto estar clara a delegação fei- versidade de Vale instituiu recentemente o programa
ta ao Executivo para dotar o Programa de meios fi- de "Opção pelo Diferimento das anuidades"), Fran-
nanceiros, os quais poderão ser diretamente do Go- ça, Rússia (existem incentivos nos financiamentos
vemo ou até originários de convênios firmados com aos que se comprometam, depois de formados, a
entidades de crédito e financiamento da área estatal ex~rcer atividades do interesse nacional), Iugoslávia
ou particular. (financiamentos são liberados por concursos) e Ja-

Ressalte-se, oportuno, que a denominação de pão (existem financiamentos especiais para estu-
Programa nasceu da terminologia usada no Decreto- dantes superdotados).
Lei nº 200 (alterado pelo Decreto-Lei nº 900), quan- Em 15 de abril de 1975. - Ney Lopes.
do confere a Administração Federal, pelos Ministé- ESTUDANTES TERÃO PROGRAMA
rios, a execução de Planos e Programas, em nível NACIONAL DE FINANCIAMENTO
de coordenação (art. 8Q

). Ademais, o I e o II Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND) instituíram a
possibilidade de execução de programas apoiados
em legislação ordinária, atuando em campos e seto
res variados. No 11 PND, por exemplo, existe no Or
çamento Social (Quadro V) dotação, já aprovada
pelo Congresso Nacional, de CR$135 bilhões para
aplicação na área de educação em programas de
valorização de recursos humanos. É o caso típico do
Poder Executivo destinar parte desses recursos para
o Pronafe, como, ao seu alvitre, poderá, por simples
atos administrativos, dotar o Programa de Financia
mento ao Estudante de recursos provenientes do
PIS, FGTS, Loteria Esportiva, Caixa Econômica ou
até convênios com entidades particulares (Banco,
Fundações, Financeirasetc.).

Em reforço à idéia de que o presente projeto
de lei compatibiliza-se com o sistema constitucional
positivo, destacamos dois aspectos:

a) o Pronafe trata de financiamento e não doa
ção ou investimento a fundo perdido. Há retorno do
dinheiro aplicado, acrescido de correção monetária;

b) sendo mero financiamento ajusta-se o Pro
nafe às exceções constitucionais ao princípio de que
o orçamento só contém orçamento, configurando
operação de crédito por antecipação da receita. (ex
vi Pontes de Miranda, in Comentários à Constituição
de 1967.)



Justificação

O ano de 1999 já está definitivamente marcado
pela polêmica em torno das dívidas dos estados.
Este é o tema mais palpitante desta primeira fase
dos mandatos de Governadores e do Presidente da
República. Muito se tem falado sobre o tema, porém,
pouca contribuição para o encaminhamento de solu
ções temos percebido. Encontramos apenas uma di
visão entre os que defendem a manutenção dos
atuais acordos de renegociação de dívidas e aque
les que pleiteiam mudanças nos contratos assinados
'pelos governos estaduais antecessores.

Por esta proposta pretendemos colaborar para que
a questão das dívidas estaduais e memicipais com a
União seja resoMda, permitindo que os devedores hon
rem seus compromissos e ao credor central receber o
que lhe é devido. O que apresentamos como inovação é
a possibilidade dos estados e municípios usarem títulos
públicos federais no pagamento de suas dívidas públicas
mobiliárias e contratuais.

Na prática, a fórmula beneficia a todos, pois o
governo federal vem há anos emitindo títulos públi
cos no mercado sem resgatá-los, fazendo com que
esses títulos também conhecidos como "moeda po
dre" percam o valor, sofrendo um deságio de 50, 60
e até 70%. Uma vez aprovada a idéia, os governos
estaduais poderiam captar este título no mercado,
permitindo que empresários que devam ICMS ou ou
tros impostos lançados em dívida ativa, possam pa
gar suas contas mediante a entrega destes títulos
pelo valor de face.

A operação que interessa ao estado é boa para
o empresário, que ao adquirir os títulos no mercado
informal e paralelo com o deságio vigente, acabará
gastando 50% menos para pagar a dívida.

Assim, ganha quem tem o título, porque conse
gue vendê-los; ganha o empresário que compra,
pois, acaba economizando; ganha o governo do es
tado que recebe' dívida de difícil solvência, caracteri
zando-se em um recurso extra; ganha ainda, a
União, porque, resgata parte dos títulos federais e a

MEC ESTUDA PROJETO SOBRE
ESTUDO FINANCIADO

O Ministério da Educação e Cultura resolveu
encampar as idéias básicas do projeto do Deputado
Nei Lopes (Arena - RN) que institui o Programa Na
cional de Financiamento do Estudante (Pronafe).

A informação foi prestada pelo próprio parla
mentar depois de um encontro com o Ministro Ney
Braga, acrescentando que o Pronafe se destina a fi
nanciar os estudos do aluno de nível superior, com
provadamente de baixa renda e com aptidões inte
lectuais durante o curso de graduação e de pós-gra
duação.

Correção
Pela proposição de Nei Lopes o financiamento

concedido pelo Pronafe será obrigatoriamente resti
tuído pelo estudante, acrescido de correção monetá
ria, após a carência de 5 anos, contada do término
dos estudos em nível superior.

O projeto, segundo o seu autor, já está sendo
estudado por uma comissão especial do MEC, presi
dida pelo assessor Armando Mendes.

PROJETO DE LEI Nll 222, DE 1999

"Autorl~ o uso de Títulos Federais
. para pagamentos de dívidas de Estados e
Municípios"•
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O parlamentar abordou a vi~bilidade do projeto O Congresso Nacional decreta:
de lei de sua autoria; em tramitação no Congresso Art. 1!! Ficam os Estados e Municípios autoriza-
Nacional, Programa Nacional de Financiamento ao dos a efetuar o pagamento da dívida pública mobiliá-
Estudante Pobre (Pronape). ria e contratual com a União mediante a entrega de

O Ministro Ney Braga afirmou peremptoriamen- Títulos Públicos Federais pelo valor de face, obtendo
te o seu integral apoio à proposição do Deputado a quitação da dívida da parte integralizada.
Nortiriograndense, informando que já havia constituí- Art. 2!! Esta lei entra em vigor na data de sua
do comissão técnica para estudar o assunto, partin- publicação.
do da idéia contida no projeto Ney Lopes. Destacou Art. 3!! Revogam-se as disposições em contrá-
o Ministro suas preocupações em concretizar esque- rio.
ma de assistência financeira ao estudante de baixa
renda, por financiamentos a longo prazo, com devo
lução posterior, após a formatura.

O Deputado Ney Lopes, indagado por jornalis
tas, ao sair do gabinete do Ministro da Educação dis
se: "o Governo do Presidente Geisel tem na pessoa
do Ministro Ney Braga um dos auxiliares mais dinâ
micos e pragmáticos. Como homem de origem uni
versitária, sinto-me estimulado no trabalho parla
mentar, após uma conversa no nível da que tive há
pouco. Quanto ao meu projeto de financiamento ao
estudante de baixa renda, merece do MEC todo
apoio e incentivo. Não tenho dúvidas do seu suces
so."
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credibilidade perante a comunidade financeira nacio~

nal e internacional.
Além disso, as chamadas moedas podres, têm

sido aceitas pelo governo federal nas mais diversas
transações financeiras envolvendo patrimônio públi
co. Sim, a cada venda de estatais uma quantidade
enorme desses títulos são utilizados para adquirir
parcelas consideráveis de suas ações. Entendemos
que não existem motivos plausíveis para este trata~

mento desigual.
Propomos portanto, que da mesma forma

como o governo federal aceita parcimoniosamente
os títulos públicos federais na venda de patrimônio
público, também receba~os como parte de pagamen~

to das dívidas dos estados e municípios. É uma me~
dida justa é coerente, pois dá tratamento igualitário
para situações semelhantes, mas principalmente
proporcionará uma importante alternativa para os es~

tados e municípios que passam 'por uma crise sem
precedentes.

Sala das sessões, 25 de fevereiro de 1999.
Pompeo de Mattos, Deputado PDT/RS.

PROJETO DE LEI N2 223, DE 1999
(Do Sr. Magno Malta)

Dispõe sobre a venda e locação de fi·
tas de vídeo com cenas de sexo explícito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12As fitas de vídeo com cenas de sexo ex

plícito somente poderão ser vendidas ou alugadas a
maiores de 18 (dezoito) anos e mediante apresenta~

ção de documento de identidade., cujo número, data
e órgão de' expedição deverá..ser anotada pelo esta~

belecimento que efetuar a vend~ ou locação.
Art. 22As fitas ficarão acondicionadas em com~

partimentos separados dos demais e lacrados por
cháves ou sistemas eletrônicos, que sÓ poderão ser
acessados após atendidas as determinações conti
das no art. 12.

Parágrafo único. A desobediência ao disposto
nesta lei sujeitará os infratores à multa de
R$1.000,00, por infração.

Art. 32 O Poder Executivo estabelecerá, em re~

gulamento, o órgão competente para fiscalizar o
cumprimento desta lei e aplicar a multa prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 42 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 52 Esta lei entra em vigor após a sua regu~

lamentação.
Art. 62 Revogam~se as disposições em contrá-

rio.

Justificação

A venda e a locação de fitas de vídeos pornográ~

ficos está sendo feita sem nenhum controle, até mes~

mo a crianças e adolescentes de qualquér idade.
Permitir o acesso a tais fitas de pessoas que,

por sua pouca idade, ainda não estão amadurecidas
biológica e emocionalmente, por certo prejudica o
desenvolvimento de sua personalidade e sua educa
ção geral.

Acreditamos ser urgente a necessidade de dis
ciplinar o assunto, estabelecendo em lei que o aces
so a estas fitas só pode ser permitido a maiores de
idade, devidamente identificados.

Este é precisamente o objetivo de nosso proje~

to de lei, que estabelece multa para os casos de in~

fração.
Por estes motivos esperamos contar com o

apoio de todos os ilustres parlamentares para a pro~

vação do nosso projeto.
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 

Deputado Magno Malta. (entra assinaturas).

PROJETO DE LEI N!i! 224, DE 1999
(Do Sr. Magno Malta)

Dispõe sobre a isenção de imposto
de renda a aposentados e pensionistas,
na' condição que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12Ficam os aposentados e pensionistas do

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) isen
tos do imposto de renda, quanto aos rendimentos
oriundos de imóveis que alugam, até o limite de
R$500,00 (quinhentos reais) por mês.

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

Justificação

É sabida a desabonada situação da imensa
maioria de nossos aposentados e pensionistas. Mor~
mente daqueles que se aposentam pelo INSS.

Entre esses, os que possuem imóveis de sua
propriedade constituem um ínfimo, para não dizer, ir
risório percentual em relação ao todo dos que tive
ram o infortúnio de se aposentar. Ainda mais, quan~
do isso - rarissimamente - ocorre, são imóveis pe~

quenos (a rigor, mesmo pequeníssimos), que mal
.dão para sustentar suas famílias.

Os proventos líquidos da aposentadoria e pen
são. são, doutra sorte,· sabidamente um salário de
fome. Em suma, um clamoroso despropósito. Para
não dizer, "vergonha".
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A par disso, não se cumpre com os deveres critérios para viabilização técnico, econômica e fi-
mínimos, previstos na Constituição. Por exemplo, nanceira.
saúde, transporte, educação.Este tipo de "ii1Vestimento'dispõe de'"quais re-

Da primeira, basta citar sua situação de plena cursos da União, linhas de financiamento interno e
e total bancarrota. Vejam-se as alegações do Minis- externo.
tro desta pasta, no cotidiano da imprensa. Quanto ao Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
transporte, é negativamente exemplar o desrespeito Deputado Gustavo Fruet.
que o idoso sofre, da parte dos motoristas, quando
se precatam que têm direito a transporte público gra- REQUERIMENTO
tuito. (Do Sr. Nelson Pellegrino)

Enfim, nossas escolas públicas, antigamente Senhor Presidente,
símbolo de um ensino pujante e progressista se re- Nos termos do art. 117, inciso XIX e § 3l1

, do
duzem hoje em dia a um punhado de salas mal con· Regimento Interno, vimos, respeitosamente, solicitar
servadas e de professores mal pagos, em franca da V. Exll se digne registrar nos Anais desta Casa
derrota para o ensino particular, que somente uma voto de louvor pela chegada ao Município de Salva-
minoria privilegiada pode pagar. dor, Estado da Bahia, no dia 9 de março do corrente

Ante isso, o enfelicitado inativo neste País, ano, para tomar posse no dia 11 de março de 1999,
simplesmente, ganha pouco e tem de gastar mais. na Arquidiocese qe Salvador às 19h na Catedral Ba-
Nada mais justo, portanto, do que, uma vez que não sílica, de Dom Gerardo Majella Agnelo.
se lhes apresentam condições condignas de vida, Dom Gerardo Majella Agnelo, natural de Juiz
que ao menos não se lhes atrapalhem os ganhos. É de Fora, foi nomeado pelo Papa João Paulo 11 Bispo
exatamente este o propósito de nosso projeto, de in- diocesano de Toledo no Paraná em 1978. Posterior-
centivo fiscal que aprovado, certamente contribuirá mente foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Lon-
com certeza, se não para resolver o problema - ob- drina. Entre 83 e 87, foi Presidente da Comissão Li-
jetivo último da luta de nosso Governo, que com tan- túrgica da CNBB. Atualmente antes de ser nomeado
to denodo se penha para tal -, ao menos para subs- pelo Papa João Paulo 11, Arcebispo da Arquidiocese
tancialmente aliviá-lo. de Salvàdor, Dom Gerardo exercia no Vaticano a

Ante isso, contamos com o endosso de nossos função de Secretário da Congregação para o Culto
colegas desta Càsa, para a sua devida aprovação. Divino e Disciplina dos Sacramentos.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. _ Dom Gerardo Agnelo teve também um papel
Deputado Magno Malta. fundamental na pastoral da criança, exercendo a

coorder:II~,ção de~ta, trabalho reconhecido no plano
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nacional.

Nl! 112, DE 1999 Importante lembrar que Dom Gerardo MajeUa
(Do Sr. Gustavo Fruet) Agnelo assume a Arquidiocese de Salvador que é a

primaz do Brasil.
Solicita informações ao Sr. Ministro Em sendo assim esta Casa não poderia deixar

dos Transportes sobre a Implantação, fi- de se manifestar sobre este acontecimento de rele-
nanclamentos e viabilização de transpor-
te de massa para os centros urbanos. vância nacional e de importância para os católicos

baianos e do Brasil.
Senhor Presidente, Dê-se ciência desta moção à Arquidiocese de
Com fundamento no art. 50, § 2l1, da Constitui- Salvador, à CNBB e ao homenageado.

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2l1, e 115, in- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Nel-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex' seja son Pellegrlno, Deputado Federal PTIBA.
encaminhado ao Sr. Ministro dos Transportes o se- REQUERIMENTO
guinte pedido de informações: (Do Sr. Fernando Ferro)

Há projetos e estudos visando a implantação, fi-
nanciamentos e viabilização de transporte de massa Requer o desarqulvamento de pro-
para os centros urbanos, indicando-se os mesmos. posições.

Em que fase encontra-se o projeto referente à Senhor Presidente,
implantação do metrô na cidade de Curitiba - PR, in- Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
formando-se estudos e projetos existentes, e quais Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re·



REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao
Senhor Ministro das Relações Exteriores,
no sentido de realizar gestões junto aos
Organismos Internacionais de Comércio
com o propósito de assegurar tarifas
mais justas nas exportações de produtos
brasileiros.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e parágrafo 12,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro a V. Exll, seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo,sugerindo qu~ o Minis
tério .das Relações Exteriores realize gestpes junto
aos Organismos Internacionais de Comércio com o

,""
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queiro ~ V. Ex~ O desarquiva~ento das proposições, de estimular àquele país andino a plantar café em
a seguir relacionadas, que sao de minha autoria e detrimento da coca.
co-autoria: 3) Por outro lado, é público e notório que a re-

PL nll 3.461/97 - Cria o sistema de Ra- gião nordestina abriga o chamado "Polígono da Ma-
diodifusão Pública, regulamenta o Serviço conha", constituindo-se num campo fértil a prolifera-
de Radiodifusão Pública, e dá outras provi- ção da violência, do fortalecimento do narcotráfico
dências. utilizando-se extensas áreas em atividades ilegais. '

PL nll 3.579/97 _ Veda contratação de 4) A par disso, o nordeste brasileiro tem au-
empresas inadimplentes pela administração mentado, em larga escala, a produção de frutas, su-
pública. cos e polpas, tropicais, cítricas e exóticas, ampliando

PDC nl! 468/97 _ Susta os efeitos do sua presença no mercado internacional. Entretanto,
Decreto Presidencial de 23-5-1997 que au- quando adentram no Mercado Europeu esses produ-
toriza a cisão de Furnas, altera o objeto so- tos são fortemente taxados, o que faz diminuir sua
cial da Nuclen, autoriza a transferência da competitividade.
autorização para construção e operação da 5) Dentro desses pressupostos, entendo que
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. deveríamos seguir o paradigma colombiano, ou seja,

PL nll 4.501/98 - Concede anistia à dí- fazermos gestões-junto aos Organismos Internacio-
vida de pequenos produtores rurais. nais de Comércio, dos quais os países europeus são

PL nll 4.808/98 _ Concede anistia aos signatários, no intuito de buscarmos os mesmos ins-
que foram punidos por infringirem a Lei nll trumentos disponíveis ao combate às drogas (no
4.117/62. nosso caso específico o "Polígono da Maconha"), ao

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -:- mesmo tempo desestimulando a plantação deste úl-
Deputado Fernando Ferro, PT/PE. timo, conferindo tratamento preferencial ao desen

volvimento da fruticultura do Nordeste.
REQUERIMENTO 6) Ademais, organismos internacionais que se

(Do Sr. Deputado Milton Temer) dedicam ao problema da droga já divulgaram relató-
Requer o desarquivamento de pro- rios chancelando que o nordeste brasileiro é o maior

posições. produtor mundial de maconha, os quais foram farta-
Senhor Presidente, mente divulgados pelos meios de comunicação.
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do 7) Diante disso, solicito a Vossa Excelência

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re_·que aprecie a sugestão, para que num curto período
queiro a V. Exª o desarquivamento dos projetos de nossa região possa ser beneficiada com O' mesmo
lei, a seguir relacionados, de minha autoria: tratamento dispensado aos países andinos.

PL nº 04775/98 Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
PL nll 04776/98 Deputado Clementino Coelho.

PL nl! 04778/98
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Mil-

ton Temer, Deputado Federal.

INDICAÇÃO N2 42/99

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações
Exteriores:

1) Ao dirigir-me a Vossa Excelência, reporto
me à Coluna de Economia, do eminente jornalista e
economista Joelmir Beting, publicada no dia 25 de
fevereiro p.p., no jornal O Estado de São Paulo, alu
dindo à discriminação que o café solúvel brasileiro
sofre em relação ao mesmo produto produzido na
Colômbia, quando da sua comercialização no mer
cado da União Européia.

2) Informa-nos, o citado economista e articulis
ta, que a atitude da União Européia vem no sentido
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propósito de assegurar tarifas mais justas nas expor- de Melhoria ao Atendimento na Previdência Social -
tações de produtos brasileiros. SAC Brasil.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - 7) Em Recife; duas Agências Executivas já fo-
Deputado Clementino Coelho. ram implantadas em fase experimental. Em Petroli-

INDICAÇÃO N243, DE 1999 na, existe um Posto de Atendimento Integrado, com
(Do Sr. Clementino Coelho) uma estrutura abrangendo um Posto de Arrecada

ção, uma Gerência do Seguro Social, um Posto de
Sugere a Inclusão do Município de Benefício e uma Procuradoria Regional.

Petrolina, Estado de Pernambuco, contem- 8) Diante disso, requeiro a V. Exa. o acolhi-
plando-a com uma Agência Executiva, no mento da sugestão formulada incluindo Petrolina, in-
Programa de Melhoria ao Atendimento na terior do Estado de Pernambuco, no Programa de
Previdência Social- SAC Brasil. Melhoria ao Atendimento na Previdência Social -

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência SAC Brasil, dotando-a com uma Agência Executiva,
e Assistência Social, . por caracterizar-se em uma medida de inteira justjça.

1) Foi com grande satisfação que tomei conhe- Sala das Sessões, 8 de março de 1999. -
cimento da implantação, pelo Ministério da Previdên- Deputado Clementino Coelho.
cia e Assistência Social, do Programa de Melhoria REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
ao Atendimento na Previdência Social- SAC Brasil. (Do Sr. Clementino Coelho)

2) Por tratar-se de um Programa que colima Requer o envl'o de I d'ca ~on I ça ao
dotar nossos municípios de postos de atendimento, Senhor Ministro da Previdência e Assis-
do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, têncla Social, relativo ao Programa de
com instalações modernas, informatizados e a con- Melhoria ao Atendimento na Previdência
centração dos serviços de benefícios e arrecadação, Social _ SAC Brasil.
venho solicitar a V. Ex!! que o Município de Petrolina,
Estado de Pernambuco, seja incluído no rol das ci- Senhor Presidente,
dades brasileiras beneficiadas com a implantação de Nos termos do art. 113, inciso I, e § 12, do Regi-
uma Agência Executiva. mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

3) Tal sugestão reveste-se de grande importân- V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi-
cia, tendo em vista o papel que o Município de Petroli- cação em anexo, sugerindo que o município de Petroli-
na ;desempenha no contexto geo-econômico e social na, Estado de Pernambuco, seja contemplado com
do Estado de Pernambuco e da região Nordeste. uma Agência Executiva, no Programa de Melhoria ao

4) Contando com uma população de cerca de Atendimento na Previdência Social- SAC Brasil.
220 mil habitantes, a economia desse município vem Sala das Sessões, 8 de março de 1999. -
se ampliando consideravelmente, com destaque na Deputado Clementlno Coelho.
fruticultura, com as culturas perenes da manga, uva, REQUERIMENTO Nl! , DE
acerola, coco, mamão, banana e goiaba, aumenta- (Do Senhor Fernando Marroni )
do, ano após ano, a sua participação na exportação
para os mercados dos Estados Unidos, Canadá, Ar- Requer a criação de Comissão Tem-
gentina e Mercado Comum Europeu. porária Externa, com a finalidade de ave-

5) Petrolina firma-se como um pólo dinâmico, rlguar denúncias da ocorrência de pesca
tomando-se referência para vários municípios que o predatória e trabalho escravo na águas
circundam, fazendo com que os projetos econômi- do litoral sul do Brasil, nos estados do
cos e sociais implantados pelos poderes públicos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
em sel,J nível federal, estadual e municipal, e pela ini- Senhor Presidente,
ciativa privada tenham grandes efeitos multiplicado- Requeiro, com base nos arts. 38 e 117, inciso I
res atingindo cerca de 1 milhão de pessoas. do regimento Interno da Câmara dos Deputados a

6) Pelo seu vigor econômico e social amplia- criação de Comissão Temporária Externa, sem ônus
se, sobremaneira, a clientela da seguridade pública" para esta Casa, com um número de 7 membros,
em Petrolina e região, constituindo-se, fundamental- para se averiguar denúncias da ocorrência da práti-
mente, em trabalhadores e empresários, os quais ca de pesca predatória e trabalho, escravo em em-
merecem receber o tratamento moderno, eficaz das barcações no litoral do Rio Grande do Sul e de San-
Agências Executivas do INSS, inserto no Programa ta Catarina.
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Solicita informações ao Sr. Presi
dente do INMETRO - Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial a respeito do prazo de tolerân
cia sobre a não-observância do regula
mento técnico metrológico e para crono
tacógrafo.

Justificação

Temos assistido um festival de denúncias so
bre o envolvimento de políticos em escândalos dos
mais variados matizes, quase todos os dias nos jor
nais, na TV, nas revistas semanais, muitos dos quais
desmentidos em seguida.

A presente proposta tem como objetivo preser
var pessoas do achaque da imprensa e da opinião
pública, como tem sido recorrente nos últimos tem
pos, mantendo em sigilo a necessária investigação
até que se comprove os fatos.

Pudemos testemunhar, com estupefação no
início e, com pesar no final, os ataques sofridos por
educadores de uma escola em São Paulo; a impren
sa denunciou, julgou e condenou pessoas inocentes.
No entanto, apesal de inocentes, a imprensa não os
indenizou pelos danos causados.

Devemos também considerar que a divulgação
sensacionalista, estilo preferido da imprensa brasilei
ra, acaba prejudicando possíveis e necessárias in
vestigações.

Com o intuito de garantir os direitos dos cida
dãos e a busca da verdade de forma correta é que
apresentemos a presente proposição, esperando o
apoio dos nobres pares na sua aprovação.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De
putado Bispo Rodrigues.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!2113, DE 1999

(Do Sr. João Paulo Cunha)

Justificação . O Congresso Nacional oecreta:
A imprensa gaúcha tem noticiado a existência Art. 112 Fica proibida a divulgação em rádio,

de pesca predatória e, em alguns casos, de trabalho televisão, jornal, ou tornar público de qualquer ou-
escravo em algumas embarcações, até mesmo de
bandeira estrangeira, no litoral gaúcho e catarinen- tra forma, gravações telefônicas feitas sem a prévia
se, como pode ser perceb~do pelas matérias do jor- autorização judicial ou das pessoas envolvidas.
nal Zero Hora que anexo a este requerimento. Art. 212 O não cumprimento do disposto nesta lei

A constituição da presente Comissão Externa acarretará em detenção de 2 a 4 anos do proprietário
objetiva fazer com que o Congresso Nacional se una do órgão, ou do responsável pela divulgação, bem
aos esforços da Marinha Brasileira e do Ibama na como, no caso de rádio e TV terão também suspensas
busca de soluções para este problema. - Deputado suas permissões por um período de um (1) mês.
Fernando Marroni (PT/RS).

Art. 312 Esta lei entra em vigor na data de sua
PROJETO DE LEI N!2 225/99 publicação.

(Do Sr. Deputado Bisco Rodrigues)

"Dispõe sobre o número máximo de
Ministérios."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 Fica limitado em doze a quantidade de

ministérios.
Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Justificação

Após a pré-falência do plano real com aumento
das taxas de juros, a desvalorização do real e a difi
culdade dos estados em pagar suas dívidas para
com a União, o governo decidiu cortar quase cin
qüenta por cento no orçamento para a compra de
cestas básicas para famílias que vivem na total e ab
soluta miséria, nas regiões mais pobres do país.

O Governo Federal, apesar de assinar compro
missos com o FMI, comprometendo-se com a redu
ção de gastos do poder público, cria outros ministé
rios tão somente para acomodar seus aliados políti
cos, gerando mais gastos inúteis.

Na condição de legislador e fiscalizador do po
der executivo, apresento a presente proposição no
sentido de contribuir para o sucesso do resgate da
estabilidade econômica do país e evitar o aumento
das injustiças sociais e o desespero de milhares de
pais de família que não sabem o que dizer aos filhos
quando estes choram de fome.

Neste sentido, conclamo os nobres pares a
apoiar o projeto de lei em tela, votando pela sua
aprovação.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Bispo Rodrigues.

PROJETO DE LEI N!! 226199
(Do Sr. Deputado Bispo Rodrigues)

"Dispõe sobre divulgação nos
meios de comunicação de gravação tele
fônica clandestina e dá outras providên
cias".
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art.: 50 § 22 da Constituição

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, soli
cito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Pre
sidente do Inmetro, Sr. Júlio César Carmos Bueno,
pelo Sr. Ministro da Indústria e Comércio, Embaixador
Roberto Botafogo Gonçalves o seguinte pedido de in
formações, com base na minuta de Portaria publicada
no Diário Oficial de dezembro de 1988:

1) Qual a razão para que o prazo de
tolerância para observância do regulamento
técnico a tolerar até 12 de janeiro de 2004 a
não observância do regulamento técnico
metrológico para cronotacágrafo, a vigorar a
partir de 12 de janeiro de 20oo? A não ob
servância é uma necessidade técnica? Qual
a natureza de sua justificação?

2) Qual a razão para o art. 62 da referida
minuta deixar aberta a possibilidade do não
-atendimento do RTM até janeiro do ano 2oo1?

Justificação

Diz a minuta da portaria em seu art. 62...

§ 12 ''Tolera-se até 12 de janeiro de 2004 a não-ob
servância do subitem 9.3 do regulamento técnico metro
lógico, ora aprovado, desde que o registrador se encon
tre em local de fácil acesso no"interior da cabine".

9.3 Os indicadores do cronotacógrafo devem
ser instalados no veículo, em local onde o condutor
em sua posição normal possa ver, facilmente suas
indicações, sendo que o registrador deve encontrar
se em local de fácil acesso no interior da cabine".

A considerarmos alguns indicadores, prevalecen
do o relaxame_nto ou tolerância, por um prazo tão lon
go, corremos o risco de adiar não somente os cinco
anos mas muito mais. Se pensarmos que grande parte
da frota não está equipada com tacágrafos, podemos
crer que cerca de 60% ou mais da frota estará sendo
equipada com equipamentos desconformes até 2004,
se estes equipamentos não atendem ao regulamento
(são tolerados). E a partir de 2004 quando for iniciar a
atualização destes equipamentos teremos mais de
90% da frota com um equipamento inadequado aos
propósitos deste regulamento. E mais uma vez tolera
remos (e neste caso justificável) a utilização de um
equipamento inadequado por já estarem instalados.

Precisaremos de aproximadamente 10 anos ou
mais para repor estes equipamentos, que se soma
dos aos cinco primeiros irão proporcionar um atraso
superior a 15 anos. Com a atual escala de evolução
dos equipamentos, estaremos mais uma vez vendo
estagnados no processo da evolução tecnológica.

DADOS:

Frota Nacional:

Ano
1985
85a96
Caminhões
979.096
657.395
Ônibus
130.719
195.485
Comerciais
905.200
287.885
LevesVans
175.254

Estimado

1996
1.636.491
326.224
905.200
463.139

Fonte ANFAVEA (Associação dos Fabricantes
de Veícu"los Automotores)

Média Anual

Estimada
70.000
17.000
45.000
23.000

Se até 2004 atender 90% da frota, com a vida
média da frota de 15 anos, precisaremos deste tem
po para iniciar a reposição.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado João Paulo Cunha (PT/SP).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 114, DE 1999

(Do Sr. João Paulo Cunha)

Solicita Informações ao Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, Senhor
Francisco Turra, a respeito da distribui
ção e comercialização de carne bovina,
suína e bubalina.
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Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 2~ da Constitui

ção Federal, 'e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, Francisco Turra, o seguinte pedido de in
formações:

1) Quais as leis, decretos e portarias
regulamentam o funcionamento do mercado
de distribuição e comercialização de carnes
bovina, suína e bubalina, hoje no País?

2) Quais as principais alterações intro
duzidas pela Portaria n2 304, de 22 de abril
de 1996?

3) Quais setores, que compõem
este mercado, foram consultados antes
da Portaria n2 304 ser baixada pelo mi
nistério?

4) Em relação ao trabalho dos frigorífi
cos, quais modificações foram implantadas a
partir da referida portaria?

5) Em relação ao trabalho dos açou
gues, quais modificações foram implantadas
a partir da Portaria n2 304?

6) Em quais estados, e em quais cida
des, a Portaria n2 304 já está vigorando?

7) Em relação a no'rr:nas sanitárias, de
higiene e tecnológicas, neste mercado,
quais são as principais alterações e avanços
implementados a partir das Portarias nOs
304, 89 e 90, todas de~te'ministério?

8) Em se tratando. das definições dos
cortes da carne bovina e'bubalina, estabele
cidas na Padronização de Cortes de Came
Bovina, aprovada pelo Sipa nO 5, de 8 de no
vembro de 1988, quais alterações foram de
finidas a partir da Portaria n2 304 e subse
qüentes.

Justificação

O mercado de distribuição e comercialização'
de carne bovina, bubalina e suína encontra-se hoje
diante de diversas dúvidas, em função da edição da
Portaria n2 304, de 22 de abril de 1996. O objetivo
deste Requerimento de Informações é ter acesso às
diversas modificações implementadas pela referida
portaria e suas conseqüências para os comerciantes
da área e para os consumidores.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado João Paulo Cunha (PT/SP).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!l115, DE 1999

(Do Sr. João Paulo Cunha)

Solicita informações ao Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, Senhor
Francisco Turra, a respeito da distribui
ção e comercialização de carne bovina,
suína e buballna.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abasteci
mento, Francisco Turra, o seguinte pedido de in
formações:

1) O processo de Padronização de
Corte de Carnes Bovina, aprovado pela Por
taria Sipa n2 5, de 8 de novembro de 1988,
foi modificada pela implantação do Progra
ma de Distribuição de Carnes Bovina e Bu
balina ao Comércio Varejista, instituído pela
Portaria n2 89, de 15 de julho de 1966? Em
caso afirmativo, quais são as principais alte
rações e porque foram implementadas?

2) Como este ministério pode explicar
a diferenciação existente, hoje, entre as ci
dades que já fazem parte do Programa de
Distribuição de Carnes Bovina e Bubalina
ao Comércio Varejista, em se tratando de
açougues que recebem carne com osso e
outros que estão sendo pressionados pe
los frigoríficos a apenas receber carne
sem osso?

3) os açougues podem ou não, com
base nas portarias em vigor, receber carnes
com osso? Em caso afirmativo quais peças
podem receber?

4) Os açougues podem exibir carne
sem embalagens em suas vitrines?

5) Os açougues podem vender carnes
para bares, restaurantes, churrascarias e si
milares? Em caso afirmativo como deverão
proceder para embalar o produto?

6) No que diz respeito à fiscalização da
aplicação das regras estabelecidas pelas
Portarias nOs 304, 89 e 90, nos estados e ci
dades já submetidos às novas normas, qual
a participação deste Ministério?

7) Os estabelecimentos varejistas po
dem retirar os produtos da embalagem origi-
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nal, para estocar, objetivando buscar preser- mativo quais as razões que explicam este
var suas qualidades nutritivas, de higiene e procedimento?
sanitárias? . 2) Com vistas· ao- 'comércio 'do Brasil

8) Quais as tarefas do Departamento junto aos países do Mercosul e outros paí-
de Inspeção de Produtos de Origem Animal ses, em que as atuais portarias do Ministério
- DIPOA, no processo de fiscalização da da Agricultura beneficiam nosso País?
distribuição das carnes bovinas e bubalinas? 3) Quantos frigoríficos e açougues es-

9) Quais órgãos estão responsáveis tão habilitados a trabalhar no País, por estado?
por fiscalizar o trabalho dos frigoríficos e dos 4) Quantas toneladas de came bovina se
açougues, objetivando garantir o cumpri- vende, por mês, para o mercado intemo, por
mento das portarias deste ministério? estado; e quantas toneladas são exportadas,

10) Na cidade de São Paulo, qual o ór- por mês, para o mercado extemo, por país?
gão responsável pela fiscalização deste Justificação
mercado?

11) A quem os consumidores podem O mercado de distribuição e comercialização
recorrer, objetivando denunciar irregularida- de carne bovina, bubalina e suína, encontra-se hoje
des na distribuição e comercialização de diante de diversas dúvidas, em função da edição da
carnes bovinas, bubalinas e suínas, na cida- Portaria n2 304, de 22 de abril de 1996. O objetivo
de de São Paulo eno Brasil? deste requerimento de informações é ter acesso às

Justificação diversas modificações implementadas pela referida
portaria e suas conseqüências para os comerciantes

O mercado de distribuição e comercialização da área e para os consumidores.
de carne bovina, bubalina e suína, encontra-se hoje Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
diante de diversas dúvidas, em função da edição da Deputado João Paulo Cunha (PT/SP).
Portaria nº 304, de 22 de abril de 1996, o objetivo
deste requerimento de informações é ter acesso às REQUERIMENTO N!l ,DE 1999
diversas modificações implementadas pela referida (Do Sr. João Paulo)
portaria e suas conseqüências para os comerciantes Requer desarquivamento de proposições.
da área e para os consumidores. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Deputado João Paulo Cunha (PT/SP). art. 105, parágrafo único do Regimento Interno da

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Câmara dos Deputados o desarquivamento dos se-
N!l116, DE 1999 guintes Projetos de Lei de minha autoria: 1.046/95;

(Do Sr. João Paulo Cunha) 1.342/95; 1.343/95; 2.889/97; 3.070/97; 3.141/97;
3.922/97; 4.291/98; 4.292/98, além das Propostas

Solicita informações ao Ministro da de Emenda Constitucional de n2s 366/96 e 385/96.
Agricultura e do Abastecimento, Senhor Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De-
Francisco Turra, a respeito da distribui- putado João Paulo Cunha (PT/SP).
ção e comercialização de carne bovina,
suína e bubalina. INDICAÇÃO N!! 44, DE 1999

Senhor Presidente, (Do Sr. Padre Roque)

Com fundamento no art. 50 § 2º da Constitui- Súmula: Sugere a adoção de medidas
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in- para o controle de experimentos com
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- transgênicos autorizados pela CTNBio.
dos, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado Senhor Ministro,
ao Sr. Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Considerando a legislação vigente e as normas
Francisco Turra, o seguinte pedido de informações: internas da Comissão Técnica Nacional de Biosse-

1) As Portarias nºs 304, 89, 90 e sub- gurança (CTNBio) sugiro à Vossa Excelência que
seqüentes, deste ministério, foram baixadas adote as medidas cabíveis para que sejam identifica-
levando em consideração normas técnicas, das todas as áreas de experimento de transgênicos
de higiene e sanitárias de algum órgão inter- no País e aplicadas as normas de biossegurança.
nacional, ou de algum país? Em caso afir- . Solicitamos também que sejam tomaçlas medidas
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para identificar e resolver eventuais contrabandos de cação total dos experimentos com transgênicos au-
sementes modificadas geneticamente. torizados pela CTNBio (Comissão Técnica Nacional

Nossa pr€ocupação com a questão deve-se ao de Biossegurança), acompanhada de cópia da auto-
fato de que declarações de dirigentes de empresas rização e dos relatórios de experiências já realizadas
indicam descontrole no setor. O que causou maior ou em curso em todo o País.
estranheza foi a declaração feita pelo diretor de re- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
gulamentação da Monsanto, Sr. Luiz Abramides do Padre Roque, Deputado Federal (PT - PR).
Vai, publicada pela Folha de S.Paulo, Quinto Ca- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
derno, capa, de 9-3-99. A reportagem cita palavras N!! 118, DE 1999
textuais do representante da empresa. Segundo ele: (Do Deputado Cunha Bueno)
"Já está tudo misturado, devido ao plantio de se-
mentes contrabandeadas da Argentina, que ocupa Solicita Informações ao Sr. Ministro
uma área entre 200 e 300 mil há". Por tudo isso, cre- de Minas e Energia sobre a venda irregular
mos serem necessárias medidas para fazer cumprir de combustíveis por postos revendedores.
a legislação. Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui-
Padre Roque, Deputado Federal, (PT - PR) ção Federal, e no árt. 115, inciso I, do Regimento In-

REQUERIMENTO NlI ,DE 1999 terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
(Do Sr. Padre Roque) ao Sr. Ministro de Minas e Energia o seguinte pedido

de informações:
Súmula: Requer o envio de Indica-

ção ao Ministério da Ciência e Tecnologia a) pelas normas em vigor, pode um
solicitando providências sobre experi- posto revendedor de combustíveis, com
mentos com transgênicos. identificação visual de uma determinada dis

tribuidora, vender combustíveis adquiridos
Senhor Presidente, em outras distribuidoras?
Nos termos do art. 113, inciso I e § 12

, do Regi- b) se podem, quais as regras que de-
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a vem ser observadas por esse posto reven-
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministério dedor de modo a informar, previa e clara-
da Ciência e Tecnologia a Indicação em anexo, su- mente, ao seu consumidor que o produto
gerindo a adoção de medidas para o controle de ex- que está adquirindo foi fornecido por outra
perimentos com transgênicos autorizados pela distribuidora, portanto de outra marca?
CTNBio. c) se não podem, o que tem sido feito

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - pelos órgãos normativos e fiscalizadores
Padre Roque, Deputado Federal (PT - PR). para coibir tal prática, lesiva aos consumido-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES res de combustíveis?
N!! 117, DE 1999 d) se não podem, quais as penalidades

(Do Sr. Padre Roque) previstas para esse tipo de ocorrência e
quantos postos revendedores foram autua-

Súmula: Requer o envio de pedido '
ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es- dos e penalizados desde 1

2
-1-98 ate agora?

e) qual a política e as normas, fixadas
tado da Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz pelos órgãos fiscalizadores e normativos do
Carlos Bresser Pereira, solicitando Infor- segmento de distribuição e comercialização
mações sobre transgênicos no País. de combustíveis, que visam defender os in-

Senhor Presidente, teresses dos consumidores, garantindo a
O deputado que o presente subscreve, no uso estes conhecimento prévio sobre a origem e

de suas prerrogativas e tendo como base o art. 50, § a qualidade dos produtos que adquire num
22 , da Constituição Federal, e os arts. 115 e 116, do determinado posto revendedor que ostenta
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re- a marca e a identificação visual de uma dis-
quer a Vossa Excelência o envio de Pedido de Infor- tribuidora, mas que também vende produtos
mações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta- fornecidos por outras·distribuidoras?
do da Ciência e Tecnologia, Dr. Luiz Carlos Bresser f) quais as medidas concretas tomadas pe-
Pereira, solicitando a .listagem completa com identifi- los órgãos fiscalizadores e normativos para com-



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 120, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita Informações ao Sr. Ministro da
Fazenda .sobre fraudes cometidas na área
de câmbio por instituições financeiras, com
base em informações privilegiadas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!1, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
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bater a sonegação de impostos e as fraudes d) se não podem, quais as penalidades
decorrentes da venda irregular, por postos previstas para esse tipo de ocorrência e
revendedores ligados a uma determinada quantos postos revendedores foram autua-
distribuidora, de combustíveis oriundos de dos e penalizados desde 12-1-98 até agora?
outras distribuidoras ou marcas? e) qual a política e as normas, fixadas

g) por que o Governo Federal não es- pelos órgãos fiscalizadores e normativos,
tende, como norma aplicável a todos os pos- que visam defender os interesses dos con-
tos revendedores existentes no País, o prin- sumidores, garantindo a estes o conheci-
cípio fixado no art. 22 da Lei n2 12.420, de mento prévio sobre a origem e a qualidade
13-1-99, do Estado do Paraná, que reza: "os dos produtos que adquire num determinado
postos revendedores que exibirem a marca posto revendedor que ostenta a marca e a
ou a identificação visual de determinada em- identificação visual de uma distribuidora,
presa distribuidora somente poderão comer- mas que também vende produtos fornecidos
cializar combustíveis adquiridos dessa distri- por outras distribuidoras? .
buidora, de modo a assegurar ao consumi- f) quais as medidas concretas tomadas
dor o perfeito conhecimento sobre a origem pelÇ>s órgãos fiscalizadores e normativos
e a qualidade do produto adquirido"? para defender os direitos dos consumidores

h) essa medida não seria benéfica frente a essa venda irregular, por postos re-
para os consumidores? vendedores ligados a uma determinada dis-

I) quais as razões, então, para que dei- tribuidora, de combustíveis oriundos de ou-
xe de ser implementada em nível nacional? tras distribuidoras ou marcas?

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De- g) por que o Governo Federal não es-
putado Cunha Bueno. tende, como norma aplicável a todos os pos-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES t~s. re~endedores eXi~tentes ~o ~aís, o prin-
N2 119, DE 1999 ClplO fixado no art. 2 da Lei, n 12.42~'"de

(Do Deputado Cunha Bueno) 13-1-99, do Estado do Paran~ .que reza. os
postos revendedores que eXibirem a marca

Solicita informações ao Sr. Ministro ou a identificação visual de determinada em-
da Justiça sobre a venda irregular de presa distribuidora somente poderão comer-
combustíveis por postos revendedores. cializar combustíveis adquiridos dessa distri-

Excelentíssimo Senhor Presidente, buidora, de. modo a ~ssegurar ao con~umi-
Com fundamento no art. 50, § 22, da dor o p~rfelto conheCImento s?~r~l; ongem

Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do e a qualidade do pr~duto ~dqUln~o. , .
Regimento Intemo solicito a Vossa Excelência h) essa medida nao sena beneflca
seja encaminhado'ao Sr. Ministro da Justiça o para ~s co~sumidor:s? _ .
seguinte pedido de informações: I) qU~ls as razoes, enta~, para ~ue d;l-

a) pelas normas em vigor e frente às xe de ser Implementada em mvel nacional.
disposições do Código de Defesa do Consu- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
midor, pode um posto revendedor de com- Deputado Cunha Bueno.
bustíveis, com identificação visual da uma
determinada distribuidora. vender combustí
veis adquiridos em outras distribuidoras?

b) se podem, quais as regras que de
vem ser observadas por esse posto reven
-dedor de modo a informar, previa e clara
mente, ao seu consumidor que o produto
que está adquirindo foi fornecido por outra
distribuidora. portanto de outra marca?

c) se não podem, o que tem sido feito
pelos órgãos normativos e fiscalizadores do
Ministério da Justiça para coibir tal prática,
lesiva aos consumidores de combustíveis?



REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 142, caput, do Regi

mento Interno, requeiro a apensação dos Projetos
de Lei nQs 136/99, 159/99, 166/99, 171/99, 176/99 e
184/99 ao Projeto de Lei nQ121/99, de minha auto
ria, por tratarem de matéria correlata.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Cunha Bueno, Deputado Federal.

REQUERIMENTO

Requer a convocação de Sessão So
lene da Câmara dos Deputados, a reali
zar-se em 16 de setembro, para homena
gear a Semana Farroupilha.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos a V. Exª

a convocação de uma Sessão Solene a realizar-se

a) conforme denúncia feita pelo Exmo.
Sr. Deputado Aloízio Mercadante, quais as
razões que levaram os bancos BBM, Mor
gan, Beal, ING, B08ton, Garantia, Pactuai,
Citybank, Banksbill e Matrix a mudarem radi
calmente da posição "vendida" para "com
pradora" no mercado de câmbio de dólares,
às vésperas do dia 13 de janeiro quando da
mudança da política de câmbio e da grande
desvalorização do real frente àquela moeda?

b) quais as providências tomadas até
agora pelo Banco central para apurar a regula
ridade dessas operações e as responsabilida
des pela utilização de informação privilegiada?

c) quanto cada uma dessas instituições
ganhou com esse tipo de manobra irregular?

d) quais as penalidades previstas para
esses casos?

e) foram ou serão instaurados proces
sos administrativos?

f) quais os diretores, em cada um des
ses bancos, responsáveis pelas operações
de câmbio e há quanto tempo estão nos res
pectivos cargos?

g) nos últimos três anos, quantas ve
zes o Banco Central promoveu fiscalizações
em cada um desses bancos, especialmente
verificando a regularidade das operações na
área de câmbio?

h) o que foi apurado de irregular em
cada um desses bancos e fiscalizações e
quais as penalidades aplicadas?

i) há quanto tempo cada um daqueles
bancos opera no mercado de câmbio no Brasil?

j) desde 30-6-98 até 31-1-99 qual era a
posição diária ("compradora" ou "vendedo
ra") desses bancos no mercado de câmbio
do dólar e em que volumes?

k) como o Banco Central explica a mu
dança ocorrida entre os dias 12 ~ 13-1-99
no posicionamento das instituições financei
ras que operavam com câmbio de dólar, da
posição "vendida" em US$821 milhões para
"comprada" em US$206 milhões?

I) quais as pendências existentes no
Banco Central em 12-1-99 por parte dos
bancos aqui citados, especialmente quanto
ao cumprimento de exigências por parte da
fiscalização daquele órgão?
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ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in- m) solicito cópia de todas as notificações
formações: . . expedidas pelo Banco Central a tais instituições,

decorrentes de fiscalizações realizadas nos
últimos três anos;

n) solicito relação com os nomes com
pletos de todos os acionistas com mais de 5%
do capital com direito a voto, diretores executi
vos, membros do conselho de administração,
do conselho fiscal e auditor independente de
todas as instituições financeiras aqui citadas, à
data de 12 de janeiro de 1999. Nos casos de
diretores e de conselheiros, com a indicação
dos respectivos mandatos;

o) por que o Banco do Brasil ou o Ban
co Central venderam cerca de US$200 mi
lhões para os bancos Marka e Fontecindam,
em 14 de janeiro de 1999, abaixo da cota
ção praticada na ocasião?

p) o Banco Central investigou ou está
investigando essa venda?

q) caso positivo, quais as conclusões a
que chegou e quais as providências toma
das a respeito?

r) de quem foi o "lucro" ou o "prejuízo"
dessas operações?

s) se negativo, por que não investiga?
t) quais os bancos que solicitaram "as

sistência financeira" ao Banco Central a par
tir do dia 11 de janeiro de 1999 até agora,
em que volumes, por quais razões e a que
taxas de juros?

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.



Acrescente-se ao art. 196 da Lei
Federal n2 4.504, de 30 de dezembro de
1964, e alterações posteriores - Estatuto
da Terra, os seguintes parágrafos, revo
gando-se o seu atual parágrafo único.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12Acrescente-se ao art. 196 da Lei Federal

nº 4.504, de 30 de dezembro de 1964, e alterações
posteriores - Estatuto da Terra, os seguintes pará
grafo, revogando-se o seu atual parágrafo único:

Art. 196 .
§ 12 Os contratos de parceria rural po

derão prever, desde que por escrito, que o
pagamento ao parceiro-outorgado seja feito
parte em dinheiro e parte em percentual nos
frutos da parceria.

Art. 260 ..

PROJETO DE LEI Nl! 227, DE 1999
(Do Deputado Augusto Nardes)

§ 52 O valor arrecadado das multas
será destinado exclusivamente à execução
de programas de educação para a seguran
ça do trânsito e reabilitação de pessoas ca
rentes, vítimas de acidentes de trânsito.

Acrescente-se ao art. 260 da Lei Fe
deral n2 9.503, de 23 de janeiro de 1998, e
alterações posteriores - Código Nacional
de Trânsito - o seguinte parágrafo 52,
com objetivo de vincular a arrecadação
das multas à realização de programas de
educação para segurança do trânsito e
reabilitação de pessoas carentes, vítimas
de acidente de trânsito.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Acrescente-se ao art. 260 da Lei Federal

n29.503, de 23 de janeiro de 1998, e alterações pos
teriores - Código Nacional de Trânsito - o seguinte
parágrafo 5º:
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em 16 de setembro, er:n homenagem ao transcurso Todavia, constata-se que nem só com penali-
da Semana Farroupilha,.período em que os gaúchos dades se irá melhorar a qualidade do'nosso 'trânsito,
reverenciam suas mais gratas tradições e que culmi- diminuindo o número de acidentes. A questão básica
na com os festejos de 20 de setembro, data que as- é de educação.
sinala o 164º aniversário do início da Revolução Pelo espírito da nova legislação de trânsito, a
Farroupilha. multa não deveria ser encarada como castigo, mas

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - como um instrumento educativo. Todavia, não é isso
Deputado Nelson Marchezan - Deputado Pompeo de que tem ocorrido. Na prática, tem se observado que as
Mattos - Deputado Aécio Neves, Líder do PSDB. multas foram transformadas em instrumento de arreca

dação. Neste caso, tomou-se um verdadeiro castigo,
na medida em que perde o seu fim educativo, transfor
mando-se numa polposa fonte de receita. Agrava-se,
ainda, porque a comunidade acaba encarando as mui
tas como mero instrumento arrecadatório.

Sob o ponto de vista da legalidade, que emana
do Estado, é legal que o valor oriundo da arrecadação
das multas fique com os órgãos que as impõem.
Porém, sob a óptica da legitimidade, que advém da so
ciedade civil, é imoral que o órgão arrecadador utilize
em seu proveito o produto da arrecadação das multas.

É preciso que o produto da arrecadação das
multas seja aplicado, exclusivamente, em programas
específicos de educação para segurança do trânsito
e reabilitação de pessoas carentes, vítimas de aci-
dente de trânsito. .

Entendemos ser esta uma questão que deva ser
.modificada, até para que o atual Código Nacional de
Trânsito não seja só legal, mas também legitimo, e que
o valor da arrecadação das multas seja aplicado em

. programas específicos, e não em atividades meios.
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 

Deputado Augusto Nardes, Vice-Líder do PPB/RS.

PROJETO DE LEI N2 228, DE 1999
(Do Deputado Augusto Nardes)

rio.
Justificação

O trânsito nas vias públicas brasileiras tem se
tornado um dos maiores flagelos da nossa socieda
de. A cada dia, centenas de pessoas ficam mutila
das ou mesmo perdem suas vidas por causa de aci
dentes de trânsito.

O novo Código Nacional de Trânsito, editando
novas normas mais adequada à atual realidade na
cional, estabelece pesadas penalidades para os in
fratores das normas de trânsito, atendendo clamor
da comunidade. Destaca-se o papel importante que
as multas vêm desenvolvendo, para intimidar moto
ristas que infringem as regras básicas de convivên
cia social nas vias públicas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-



Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrá-

O presente projeto de lei tem como objetivo so
lucionar um dos problemas sociais mais graves que
a zona rural brasileira enfrenta, que é a migração
das suas populações para os núcleos urbanos.

Os avanços da mecanização,'somados à histó
rica e injusta estruturação fundiária e agravados pela
crise do setor agrícola, simplesmente fizeram com
que parcela significativa da população rural deixasse
de exercer atividade produtiva, seja como produtor
ou como empregado rural.

As parcerias rurais, historicamente, sempre fo
ram um empreendimento em que inúmeros peque
nos produtores rurais exerciam atividade produtiva,
gerando renda e sendo um importante instrumento
de fixação do homem na zona-rLiral, evitando o in
chaço das periferias das cidades, fenômeno esse
comum em praticamente todos os núcleos urbanos.

O parágrafo único do art..~6 do Estatuto da
Terra, ao estabelecer que no célso do contrato previr
pagamento parcial em dinheiro ao parceiro-outorga
do, o negócio jurídico e tido como simples locação
de serviço, gerando vínculo empregatício. Inúmeros
parceiros-outorgados acabaram ingressando com re
clamatórias trabalhistas, o que desestimulou os con
tratos de parceria rural.

Em que pese a boa intenção do Legislador, a
redação dada ao parágrafo único do art. 96 do Esta
tuto da Terra só contribuiu, na prática, para agravar
a migração do campo para a cidade, pouco benefi
ciando aqueles que visava proteger. Os proprietários
rurais ficaram receosos de firmar contratos de parce
rias rurais, diante do fantasma da indústria de recla
matórias trabalhistas.

Em conseqüência, o que era para proteger
acabou prejudicando. Atualmente, segundo dados
divulgados 'pelo Ministério da Agricultura na impren
sa, há aproximadamente quatro milhões de mora
dias rurais desocupadas, onde os seus proprietários

08386

rio.

Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

§ 22 O contrato de parceria não gera estão desestimulados a ceder, por causa da indús-
vínculo empregatício entre o parceiro-outor- tria de reclamatórias trabalhistas.
gado 'e o parceiro-outorgante; mesmo nos É urgente a criação de uma política pública vi-
casos em que a direção da parceria seja da sando repovoar a zona rural, porque não' há nas ci-
inteira e exclusiva responsabilidade deste úl- dades moradias e empregos produtivos para todos.
timo. Isto fará com que aquelas pessoas que sabem tra-

§ 32 Compete à Justiça ordinária resol- balhar a terra possam voltar a exercer atividade pro-
ver as causas decorrentes dos contratos de dutiva, gerando emprego e rendas, numa época em
parceria rural. que o desemprego estrutural ameaça a paz social.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
peputado Augusto Nardes, Vice-Líder do PPB/RS.

INDICAÇÃO N2 45, DE 1999
(Do Sr. Deputado Pedro Celso)

Sugere a manifestação da Mesa da
Câmara dos Deputados acerca da institui
ção de um auxílio indenizatório a ser con
cedido ao ocupante do cargo em comissão
do Quadro de Secretário Parlamentar,
quando de sua exoneração do referido
cargo, visando à elaboração de pertinente
projeto de resolução.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Nos termos do inciso 11 do art. 113 do Regi
mento Interno desta Casa, sugiro a manifestação dá
Mesa acerca da instituição de um auxílio indenizató
rio a ser concedido ao ocupante do cargo em comis
são do Quadro de Secretário Parlamentar, quando
de sua exoneração do referido cargo, visando à ela
boração de pertinente projeto de resolução.

Justificação

Com a promulgação da Constituição Federal,
em outubro de 1988, os servidores ocupantes de car
gos do Quadro de Secretariado Parlamentar da Câma
ra dos Deputados deixaram de ser regidos pelas nor
mas da Consolidação das Leis de Trabalho - CLT, em
razão da adoção do regime jurídico único para os ser
vidores da administração direta, autárquica e fundacio
nal, e passaram a ser considerados ocupantes de car
gos em comissão - admitidos sem concurso público e
demissíveis ad natum. Dessa forma, perderam o direi
to à indenização do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, na hipótese de demissão imotivada.

A partir da vigência da Emenda Constitucional
n2 19/98 - que flexibilizou o princípio constitucional
da estabilidade no cargo pra os servidores públicos
efetivos - , estabeleceu-se indenização correspon
dente a um mês de remuneração por ano de serviço
a ser atribuído ao servidor público efetivo dispensa
do, .em decorrência de excesso de despesa com



- a parcela pecuniária mensal a ser
concedida -por período limitado ao servidor
exonerado, mediante requerimento;

- valor correspondente à média salarial
dos últimos doze meses, limitado ao teto
máximo de cinco salários mínimos.

Do exposto, etendo em vista que, nos termos
do art. 15, inciso 111, do Regimento Interno, compete
privativamente à Mesa Diretora propor à Câmara
dos Deputados projeto de resolução dispondo sobre
os servidores desta Casa, dirijo esta Indicação
àquele órgão colegiado, solicitando sejam conside
radas as sugestões ora apresentadas que visam a
minorar os problemas enfrentados pelo servidor
ocupante do cargo em comissão do quadro de
Secretário Parlamentar, na hipótese de exoneração.
Ressalte-se que esses servidores são responsáveis
pelo funcionamento dos gabinetes parlamentares e,
conseqüentemente, pelo bom desempenho dos
membros desta Casa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Pedro Celso (PT/DF), Deputado Federal.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 9/99
(Do Sr. Inácio Arruda)

Susta os efeitos da portaria n2 60, de
4 de fevereiro de 1999, do Ministro de Es
tado do Trabalho e Emprego que altera as
regras de movimentação do FGTS na de
missão sem justa causa, permitindo a ho
mologação das rescisões contratuais
sem o pagamento da multa de 40%.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Ficam sustados os efeitos da portaria n2

60, de 4 de fevereiro de 1999, do Ministro de Estado
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pessoal (CF. art. 169, § 52). Entretanto, nenhuma - gerir o fundo, de forma a capitalizar
forma de proteção social foi criada para os servido- os recursos oriundos das contribuições dos
res ocupantes de cargo de confiança na eventualida-servidores €i da Câmara 'dos De'pütados,
de de demissão. com o objetivo de torná-lo auto-suficiente

No caso específico da Câmara dos Deputados, os após quatro anos de sua constituiçãà. Decor-
seus 513 membros podem nomear até dezesseis servi- rido este período, cessariam as contribuições
dores comissionados, por gabinete, totalizando, assim, da Casa, permanecendo as dos servidores.
mais de oito mil pessoas ocupantes de cargos de Secre- Quanto ao Fundo:
tário Parlamentar. A cada nova legislatura, observa-se - a ser administrado por um Conselho
uma taxa de renovação de mandato de ordem de 40% a paritário constituído de representantes da di-
50%, o que implica desemprego para mais da metade reção da Câmara dos Deputados e das enti-
dos servidores ocupantes dos referidos cargos. dades de classe representativas do secreta-

São servidores dedicados, laboriosos e compe- riado parlamentar.
tentes - assim como o trabalhador celetista ou esta-
tutário - que, ao serem exonerados, recebem, tão- Quanto ao benefício pecuniário - auxílio indeni-

zatório:somente, as parcelas pecuniárias proporcionais ao
período de férias não gozadas, ao texto constitucio
nais e ao décimo terceiro, sem fazerem jus a qual
quer indenização rescisória por tempo de serviço ou
ao seguro-desemprego.

O que se pretende é sugerir a instituição de um
auxílio indenizatório para o servidor de livre provi
mento, sem vínculo com o serviço público, do Qua
dro de Secretariado Parlamentar, de forma a garan
tir-lhe condições mínimas de sobrevivência até a ob
tenção de uma nova colocação no mercado de tra
balho. O referido auxílio, nos termos estabelecidos
no pertinente projeto de resolução, seguiria os se
guintes parâm~tros:

Quanto ao servidor de livre provimento:

- Contribuir com determinado percentual
calculado sobre o valor do cargo em comissão
que exerce, a ser consignado no contracheque
e recolhido pela Câmara dos Deputados;

- haver contribuído, no mínimo, duran
te os últimos seis meses imediatamente an
teriores à data de exoneração;

- não ter vínculo anteriores à data de
exoneração;

- Não ter vínculo com o serviço público;
- não possuir qualquer outra fonte de

renda;
- não haver sido demitido nos termos

da legislação em vigor.
Quanto à Câmara dos Deputados:

- contribuir com determinado percen
tual para a formação de um fundo necessá
rio para a instituição e manutenção do auxí
lio indenizatório, calculado sobre a folha de
pagamento relativa aos gastos com o qua
dro de secretário parlamentar;



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!2122, DE 1999 .

(Da S~ Deputada Luíza Erundina)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Previdência e Assistência So
cial a respeito do corte de verbas para
programas de assistência social.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 212 da Consti

tuição Federal, combinado com os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro da
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do Trabalho e Emprego que altera as regras de mo- to seja encaminhado ao Senhor Ministro da Educa-
vimentação do FGTS na demissão sem justa causa, ção o seguinte pedido de informações:
permitindo a homologação das rescisões contratuais "Devido à grave crise financeira que vem se
sem o pagamento da mula de 40%. abatendo sobre o País, muitos foram os cortes Iiga-

Art. 2º Este élecreto legislativo entra em vigor a dos a programas sociais que são beneficiários da
partir da data de sua publicação. distribuição de cestas básicas. Entendemos que,

muito embora o repasse de verbas siga a aprovação
Justifição da Secretaria e Orçamento Financeiro - S.O.F., a

Publicada no Diário Oficial da União, de 4 de responsabilidade do abastecimento e do controle
fevereiro de 1999, a Portaria nQ 60 do Ministro de dos preços de alimentos é do Ministério da Agricultu-

ra e do Abastecimento. Por isso, apresentamos este
Estado do Trabalho e Emprego que altera as regras requerimento, visando às seguintes informações:
de movimentação do FGTS na demissão sem justa 1) Segundo dados da Companhia Nacional de
causa, permitindo a homologação das rescisões Abastecimento-CONAS, para proceder à distribuição
contratuais sem o pagamento da multa dos 40%. do mesmo número de cestas do ano passado, a dota-

o poder executivo depois de transformar a inde- ção solicitada ao Orçamento da União foi da ordem de
nização do trabalhador em empréstimos compulsório à R$463.655.000,OO No entanto, a versão aprovada pela
Caixa Econômica Federal, com essa portaria, facilita o S.O.F. autorizou o repasse de apenas
não pagamento da multa de 40% do FGTS, legalizan- R$48.366.000,OO. Mesmo com as alterações efetua-
do uma atitude que se constituirá na primeira brecha das na cesta básica, os programas assistenciais, inclu-
para o fim desse imporante direito dos trabalhadores. sive a Comunidade solidária, não poderão atender

Com a portaria o poder executivo facilitou o ca- grande parcela das famílias que recebiam cestas no
lote, permitindo a rescisão contratual e o saque do ano passado. Isto posto, solicito informações sobre es-
FGTS sem o pagamento da indenização. tudos do Ministério que apresentem soluções para a

falta das cestas básicas na mesa dos brasileiros.
Ao editar tal medida, o Ministro de Estado do tra- 2) Segundo a apuração da equalização dos es-

balho e Emprego extrapolou suas atribuições invadin- toques públicos, sabe-se que estão praticamente ze-
do competência privativa do Congresso Nacional. rados este ano, em contraposição ao ano passado, em

Diante do exposto, solicito aos ilustres parla- que eram da ordem de R$195.518.287,OO (5 vezes o
mentares a imediata revogação da Portaria nº 60/99, orçamento disponibilizado para os programas hoje).
restabelecendo assim as atribuições e competência Este fato, além de gerar a dependência total dos Re-
do Poder Legislativo. cursos do Orçamento, quebrando a base de sustenta-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - ção do PRODEA - Programa de Distribuição de AIi-
Deputado Inácio Arruda, PCdoS - CE mentos, faz com que o Governo não tenha possibilida

de de controlar os preços dos alimentos, pois não pos-
REQUERIMENTO sui estoques para equilibrar a demanda. Questiona-

(Do Senhor Arolde de Oliveira) mos, portanto, se o Ministério possui outras formas de
Senhor Presidente, controlar os preços dos alimentos, uma vez que estes

já se encontram em ascensão, dificultando cada vez
Nos termos regimentais, venho requerer a mais as condições de alimentos dos brasileiros.

V. Exª o desarquivamento da PEC nº 593/98, de Sala das Sessões, 9 de março de 1999. _
minha autoria. Deputada Luíza Erundina.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
Deputado Arolde Oliveira.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!2121, DE 1999

(Da S~ Deputada Luiza Erundina)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Agricultura e do abastecimento a res
peito do corte de verbas para distribuição
de .cestas básicas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 212 da Consti

tuição Federal combinado com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solici-
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Previdência e Assistência Social o seguinte pedido reiro de 1999, fosse substituído o dinheiro do Peti
de informações: por cestas básicas. No entanto, informações do

"Nas últimas semanas, com o contínuo agrava- Conselho Nacional de Abastecimento advertem para
mento da crise econômica no país, vimos tomando co- o corte de cestas em aproximadamente metade do
nhecimento das medidas tomadas pelo Governo para orçamento disponibilizado no ano passado, inviabili-
contenção de despesas públicas. Lamentavelmente, zando inclusive a distribuição já existente. Gostaría-
tais medidas vêm afetando diretamente as parcelas mos de saber, portanto, quais as outras alternativas
mais pobres e fragilizadas da sociedade brasileira. De para complementação de renda e, no caso de inexis-
acordo com notas publicadas pela imprensa, os se- tência destas, se há estudo do Ministério prevendo o
guintes programas sofreram cortes no Orçamento de retorno das crianças às atividades insalubres.
99: Apoio à Criança Carente, Apoio ao Deficiente, 4} Por fim, a respeito da promoção de políticas
Apoio à Pessoa Idosa, Concessão e Manutenção de sociais públicas, indago ao Sr. Ministro da Previdên-
Benefícios a Idosos e Deficientes, Assistência Integral cia e Assistência Social sobre a possibilidade de re-
à Criança e ao Adolescente, Programa de Erradicação cuperação de programas que vêm sendo enfraqueci-
do Trabalho Infantil, Programa de Ação Social em Sa- dos e, ainda sobre a defesa de tais programas, uma
neamento, Programa de Erradicação da Dengue e vez que há outras alternativas econômicas p'ara con-
Distribuição de Alimentos. tenção de despesas públicas que não afetem tão

Agravando a situação,houve aumento da popu- drasticamente a cidadania do povo pobre brasileiro."
lação beneficiária por esses programas, bem como o Sala das Sessões, 9 de março de 1999.
aumento do índice de custo de vida, que segundo Deputada luíza Erundina.
dados do Dieese, estaria em alta de 1,15% no mês REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
de fevereiro deste ano. A abrangência dos progra- N2123, DE 1999
mas sociais não foi aumentada, e ainda sofreu um (Da Sra. Deputada Luíza Erundina)
corte de 2,04 bilhões de reais.

Diante da gravidade do problema, encaminha- Solicita informações ao Senhor
mos requerimento solicitando informações acerca Ministro da Educação a respeito do corte
dos seguintes pontos: de verbas para crianças e adolescentes

1} Em conformidade com o Estatuto da Criança em atividade escolar.
e do Adolescente, em seu Artigo 72 , fica esabeleci- Senhor Presidente,
doestabelecido que "A criança e o adolescente têm Nos termos do art. 50, parágrafo 22 da Consti-
direito a proteção à vida e saúde, mediante a efetiva- tuição Federal, combinado com os arts. 115 e 116
ção de políticas sociais públicas que permitam o do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonio- solicito seja encaminhado ao Senhor Ministro da
so, em condições dignas de existência". Nesse as- Educação o seguinte pedido de informações:
pecto, solicito dados e avaliações do Ministério da "Vêm sendo levadas ao conhecimento e à in-
Educação sQbre os efeitos do referido corte de ver- dignação públicos as informações sobre os cortes
bas, uma vez que afeta famílias que vivem em situa- nas verbas para programas sociais, inclusive aque-
ções-Iimite de sobrevivência e, nesse caso, estaria les voltados para a manutenção de crianças na es-
indo de encontro à promoção das suas condições cola. A respeito do assunto, o jornal Folha de
dignas de existência; S.Paulo, de 24 de fevereiro de 1999, publicou maté-

2} Os recursos destinados a 117 mil crianças ria entitulada "Governo corta verba para crianças e
atendidas pelo Programa de Erradicação do Traba- adolescentes", denunciando que o Governo retirou
lho Infantil - PETI sofreram um corte de aproximada- R$6,5 milhões de programas de defesa dos direitos
mente 30%. Recebendo R$25,00 por cada filho que de crianças e adolescentes para cobrir despesas de
voltasse a estudar, o Programa retirou milhares de manutenção da Polícia Federal. Temos, ainda, da-
crianças de trabalhos insalubres, como em carvoa- dos indicando a diminuição de recursos para os se-
rias, canaviais sisais, garimpos, etc. Indagaria, por- guintes programas: Dinheiro na Escola, Programa de
tanto, qual seria o plano de assistência para essas Distribuição do Livro Didático, Saúde do Escolar e
famílias que deixarão de receber o benefício e, no Transporte Escolar.
entanto, vivem ainda à margem da sobrevivência. Entendemos que, embora o país atravesse

3} A Secretária de Ação Social propôs, em ma- uma grave crise econômica, os programas da rede
téria publicada na Folha de S. Paulo de 10 de feve- de proteção social devem ser mantidos e até imple-



08390 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

mentados, na medida em que concedem um mínimo
de condições dignas 'de sobrevivência e de cidada
nia ao povo brasileiro. Portanto, como membro do
Congresso Nacional, instituição de representação e
defesa dos interesses populares, solicito informaçõ
es acerca dos seguintes pontos:

1) A veracidade das informações, ou seja, o
montante real da verba cortada que deixará de ser
aplicado em programas de auxílio escolar;

2) Muitas crianças em idade escolar já estão
sofrendo o impacto da redução das verbas nos pro
gramas escolares. Solicito, portanto, informações so
bre formulações de medidas imediatas a serem to
madas pelo governo - em especial pelo Ministério
da Educação - nas áreas de saúde, transporte, ali
mentação e distribuição de livros didáticos, uma vez
que, estando escassos, podem inviabilizar a própria
educação;

3) A respeito da promoção de políticas sociais
públicas para a criança e adolescente, indago ao Sr.
Ministro da Educação sobre a possibilidade de recu
peração de programas que vêm sendo paulatina
mente enfraquecidos e, ainda, sobre a programação
para implementação de tais políticas a curto e médio
prazos."

Diante do exposto, solicito sejam tomadas as
providências cabíveis com relação ao envio do pre
sente requerimento.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputada Luíza Erundina.

PROJETO DE LEI N!! 229, DE 1999.
(Do Sr. Deputado Bispo Wanderval)

..Dispõe sobre a proibição de consu
mo de bebidas alcoólicas em vôos nacio
nais e internacionais de empresas brasi
leiras."

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido o fornecimento e consumo

de bebidas alcoólicas nos vôos nacionais e interna
cionais de empresas brasileiras.

Art. 22 Os passageiros que desrespeitarem
esta lei serão detidos pela Polícia Federal e multa
dos em 3 (três) salários mínimos.

Art. 3º Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 dias a partir de sua publi
cação.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A presente proposta tem como objetivo evitar
situações desagradáveis nos vôos domésticos, na
cionais e internacionais, criadas por pessoas que se
embriagam durante a viagem. De acordo com infor
mação publicada em nota de um jornal local, segun
do o SNEA - Sindicato Nacional das Empresas Aé
reas, mais de 50% dos problemas a bordo são cau
sados por passageiros alcoolizados. Um copo de
uísque a 30 mil pés de altura equivale a 3 copos,
porque a pressão potencializa o efeito do álcool no
organismo, esta informação foi fornecida pela coor
denação de segurança de vôo.

Apesar de ser um problema tão sério e grave,
ainda hoje não há medida que proíba o consumo de
bebida alcoólica nos vôos, e após os diversos fatos
amplamente divulgados pela imprensa, envolvendo
passageiros que, alcoolizados, causaram sérios pro
blemas à tripulação e constrangimento aos demais
passageiros, é imprescindível que se proponha algu
ma medida eficaz.

Nesse sentido, conclamo os nobres pares a
apoiar o presente projeto de lei, aprovando a presen
te iniciativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Bispo Wanderval, (PL - SP).

REQUERIMENTO
(Do Sr. Enio Bacci)

Requer regime de urgência na apre
ciaçãodo Projeto de Lei nll 130/99.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno,

requeiro regime de urgência na apreciação do Proje
to de Lei nll 130/99, que torna crime hediondo a
transmissão deliberada do vírus da AIDS, em face
da urgência e relevância da matéria.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999.
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PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PFL
PFL
PFL

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
PPB
PFL

ALAGOAS

PPBAugusto Farias

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Damião Feliciano
Enivaldo Ribeiro
Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Cleméntino Coelho PSB
Djalma Paes PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
José Múcio Monteiro PFL
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB/PSB/PCdoB
Salatiel Carvalho PMDB

Presentes de Pernambuco: 10

B.Sá
Ciro Nogueira
Mussa Demes
Paes Landim

Presentes de Piauí:4

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado pFl
Iberê Ferreira PPB
Lavoisier Maia PFL

Presentes de Rio Grande do Norte:4

PSB/PCdoB

AMÁPA

PSDB
PSDB

Albérico Filho

TOCANTINS

Antônio Jorge PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantins: 4

MARANHÃO

PMDB

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Silas Câmara PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB

Presentes de Amazonas: 3

RONDONIA

Expedito Júnior PFL
Nilton Capixabà PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB

Presentes de Rondônia: 4

Antonio Feijão
Badu Picanço

Presentes de Amapá:2

PARÁ

PT
PMDB
PPB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PFL
PFL

VI - ENCEÁRAMENTO Antonio Joaquim Araújo ~PB

O SR. P"RESIDENTE (Michel Temer) _ Nada Eliseu Moura PPB
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão. Francisco Coelho PFL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Paulo Marinho PFL
COMPARECEM MAIS OS SRS.: Pedro Novais PMDB

Partido BI Roberto Rocha PSDB
oco Sebastião Madeira PSDB

RORAIMA Presentes de Maranhão: 8

PMDB CEARÁ
PFL
PPB José Pimentel PT

Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Presentes de Ceará: 3

Alceste Almeida
Francisco Rodrigues
Robério Araújo

Presentes de Roralma:3

Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

Presentes de Pará: 9
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Givaldo Carimbão PSB PSB/PCdoB João Coser PT
Olavo Calheiros PMDB José Carlos Elias PTB

Presentes de Alagoas: 3 Nilton Baiano PPB

SERGIPE Presentes de Espírito Santo: 4
José Teles PSDB RIO DE JANEIRO
Marcelo Déda PT
Sérgio Reis PSDB Alcione Athayde PPB

Coronel Garcia PSDB
Presentes de Sergipe: 3 Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB

BAHIA Jorge Wilson PDMB
Aroldo Cedraz PFL José Carlos Coutinho PFL
Coriolano Sales PDT Luiz Sérgio PT
Eujácio Simões PI..JPI..JPSTJPSI..JPMN'PSD Milton Temer PT
Geddel Vieira Lima PMDB Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Geraldo Simões PT

Presentes de Rio de Janeiro: 8Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
Jaime Fernandes PFL SÃO PAULO
Jairo Carneiro PFL

Aloysio Nunes Ferreira PSDBJaques Wagner PT
Angela Guadagnin PT

João Leão PSDB
Antonio Kandir PSDB

José Carlos Aleluia PFL
Antonio Palocci PTJosé Rocha PFL
Arlindo Chinaglia PT

Leur Lomanto PFL
Ary Kara PPB

Luiz Moreira PFL
Celso Giglio PTB

Manoel Castro PFL
Celso Russomanno PPB

Mário Negromonte PSDB
Cunha Bueno PPB

Presentes de Bahia: 16 Delfim Netto PPB
MINA~GERAIS Eduardo Jorge PT

Aécio Neves PSDB Evilásio Farias PSB PSB/PCdoB
Antônio do Valle PMDB Fernando Zup,po PDT
Danilo de Castro PSDB Franco Montore PSDB
Fernando Diniz ,PMDB Iara Bernardi PT
Ibrahim Abi-Ackel PPB Jair Meneguelli PT
Jaime Martins PFL João Hermann Neto PPS
João Magalhães PMDB João Paulo PT
José Militão PSDB Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Lael Varella PFL José de Abreu PSDB
Marcos Lima PMDB José Dirceu PT
Maria Elvira PMDB José Machado PT
Maria Lúcia PMDB Lamartine Posella PMDB
Mário de Oliveira PMDB Luiz Erundina PSB PSB/PCdoB
Narcio Rodrigues PSDB Marcelo Barbieri PMDB
Nilmário Miranda PT Marcos Cintra PL PUPST/PSU
Osmânio Pereira PT PMN/PSb
Paulo Delgado PT Moreira Ferreira PFL
Romeu Queiroz PSDB Nelson Marquezelli PTB
Virgílio Guimarães PT Paulo Lima PFL
Walfrido Mares Guia PTB Ricardo Izar PPB

Presentes de Minas Gerais: 20 Robson Tuma PFL
Teima de Souza· PT

ESPIRITO SANTO Valdemar Costa Neto PL PL/PSTIPSU
Aloízio Santos PSDB PMNlPSD
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PMDB
PT
PT
PMDB
PT
PT
PT
PT
PMDB
PFL

PIAuí

PMDB

Ceará

PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PSB

Laura Carneiro

Total de Ausentes: 1

SÃO PAULO

Marcus Vicente

Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

PFL

Antônio Geraldo
Sérgio Guerra

Total de Ausentes: 2

ALAGOAS

Talvane Albuquerque Neto PTN

Total de Ausentes: 1
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL
João Magno PT
Maria do Carmo Lara PT
Ronaldo Vasconcellos PUPUPSTIPSUPMNlPSD
Saraiva Felipe PMDB

Total de Ausentes: 5
EspíRITO SANTO

PSDB

João Henrique

Total de Ausentes: 1

Luciano Castro

Total de Ausenies:1

Léo Alcântara

Total de Ausentes: 1

Darcísio Perondi
Esther Grossi
Fern'ando Marroni
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Nelson Proença
Roberto Argenta
Valdeci Oliveira PT
Waldomiro Fioravante PT

Presentes do Rio Grande do Sul: 14
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA
Partido
PSDB

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT

Adão Pretto
Airton Dipp

Março de 1999

Presentes de São Paulo: 35
MATO GROSSO
Celcita Pinhéiro PFL
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB

Presentes de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal: 3

GOIÁS

PSDB
PMDB
PPB
PFL
PFL
PMDB

Abelardo Lupion
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
José Janene
Padre Roque
Rubens Bueno
Valdomiro M~ger

Presentes de Paraná: 8
SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL

Presentes de Santa Catarina: 4

Juquinha
Luiz Bittencourt
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marisa Serr~no PSDB
Nelson Trad PTB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
PMDB
PMDB
PTB
PPB
PT
PPS
PFL
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valores e de créditos e direitos de n8lu,,,,/·
financeira. a que se refere o art. 74 do Ato I:~

Disposições Constitucionais Transitórias; t,=.,,,;,

pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça:
:ie Redacão, pela admissibilidade, contra os VI~ltl~.

aos Deputados Aldo Arantes. Arlindo Chinaglia. ~:C:';:
Machado. Luiz Eduardo Greenhalgh, Ricardo 88!TI~.
e Colbert Martins e, em separado, dos D8pi it;:<'~:l:'

Jarbas Lima, Coriolano Sales, José Genoino e Nilson
Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da
Comissão Especial, pela aprovação desta e, pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das
emendas nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12
apresentadas na Comissão, contra os votos dos
Deputados Antonio Carlos Biscaia, Avenzoar Arruda,
Fernando Ferro, Geraldo Magela, José Roberto
Batochio, Eduardo Campos e Marcos Cintra.
Apresentaram votos em separado os Deputados José
Roberto Batochio, Luiz Antonio Fleury, Marcos Cintra,
Eduardo Campos e Euler Morais, e voto em separado
apresentado em conjunto pelos Deputados Angela
Guadagnin, Arlindo Chinaglia. Dr. Rosinha. Geraldo
Magela, Antonio Carlos Biscaia. Avenzoar Arruda e
Fernando Ferro. Não foram aprovados nenhum dos
destaques apresentados. ,A. emenda nO •1
apresentada na Comissão ~Ol considerada
insubsistente por não conter o número mínimo de
assinaturas na forma do artigo 202, § 3°. do
Regimento Interno (Relator: Sr. Pauderney Avelino).

SÁOPAULO

PPB
PPB

VadãoGomes
Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 2

1 _
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO

N° 637-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nO 637-A, de 199.9, .q~e
prorroga, alterando a aliquota, a co~trJbUlçao
provisória sobre movimentação ou transmlssãl,:" de

ORDEM DO DIA
RITO ESPECIAL

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

Discussão

MATO GROSSO
Teté Bezerra PMDB

Total de Ausentes: 1

PARANÁ
Basrlio Villani PSDB

Total de Ausentes: 1
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro

a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
hoje, terça-feira, dia 9, às 19 horas e 20 minutos,
com a seguinte
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Atada 141 Sessão, Extraordinária,
noturna, em9de março de 1999

Presidência dos Srs.: * Michel Temer, Presidente Heráclito Fortes, 19 Vice~Presidente
Osmânio Pereira§ 2º do anigo 18 do Regimento Interno -" ' , .

PSB/PCdoB

PFL
PFL

PSDB .
PT
PFL
PTB
PT:
PFL
PSOB,

" t,

TOCANTINS
Antônio Jorge
Darci Coelho

Hildebrando Pascoa

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Presentes do Acres

Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Presentes do Pará17,
. ," -, .

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo ,PFL
Luiz Fernando 'PPB
Pauderney Avelino ~PFL
Silas CâmaraPFL
Vanesa Grazziotin PCdoB

Presentes do ArnazonasS .

RONr:)ÔNIÀ '

Agnaldo MunizPDT:"
Confúcio Moura' 'PMOB
Eurípedés Miranda PDT- .
Expedito Júnior PFL .
Marinha Raupp ,PSDB
Nilton Capixaba PTB
Sérgio Carvalho . PSDB

Presentes de Rondônia 7

ACRE

PFL

PFL
PPB
PMOB
PT
PT
por
PFL

ÀS 19H20MIN., CÔMPARECEM OS SENHO-
RES: .",

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Tràd
Jaques Wagner
Efraim Morais.
Giovanni Queiroz
,Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Total de Presentes:496
. Partido Bloco

RORAIMA

Airton Cascavel PPB
Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PPB
Elton Rohnelt PFL
Francisco Rodrigues PFL
Luís Barbosa PFL
Robério Araújo ' PPB

Presentes de Roraima, 7"

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Benedito Dias PFL
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB .,.PSB/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá S'
PARÁ

Anivaldo Vale • PSDB
Babá .PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Jorge Costa PMDB
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
'Nicias Ribeiro PSDB
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PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PSDB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
JoãoColaço
Joaquim Francisco
Joel de Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar

.Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias

Presente do Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

Presentes do Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha

-Ricardo Rique
Wilson Braga

Presentes da Parafba:12

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PSB
PSB
PSB
PT
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSlPI..JPSTRSl..JPMNRSD

Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Paulo Mourão

Presentes de Tocantlns8

MARANHÃO

Abérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novaes PMDB
Remi Trinta PLJPI..JPSTRSI..JPMNlPSD
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Presentes do Maranhão: 18

CEARÁ

Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PLPI..JPSTIPSlJPMNlPSD
Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PMDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunício Oliviera PMDB
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCdoB
José Linhares PPB
José PimenteJ PT
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB.
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Sérgio Novais PSB/PSB/PCdoB
Vicente Arruda PSDB

Presentes do Ceará: 21
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PFL
PSOB
P'FL
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PFL
PT
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSOB
PSOB
PMOB
PFI..,
PSOB
PFL
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PSOB
PFL
PMOB
PT
PMOB
PMOB
PPB
PFL
PT
PMOB
PSOB
PFL
PSTJPl..JPSTiPSI..JPM'.1tPSO
PPB
PMOB'
PMOB
PMOB
PMOB
PSOB
PT

José Ronaldo
Juthay Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Presentes da Bahia: 39

Ademir Lucas
Aécio Neves'
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custodio Mattos
Oanilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Oiniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria Elvira
Maria Lúcia
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda

PL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

ALAGOAS

B
PPB
PSB PSB/PCdoB
PMNPUPST~SUPM~SO

PSOB
PSDPI.JPSTJPSI.JPM'.WSO
PMOB
PPS

Aroldo Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gealdo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José.Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Oéda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

Presente de Sergipe: 8

BAHIA

PFL
PFL
POT
PL
PTB
PMOB
PMOB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Oantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas: 8

SERGIPE

PSOB
PMOB
PPS
PMOB
PSOB
PT
PSB
PSOB

Luiz Piauhylino PSOB
Marcos de Je~us PSTJPI.RST!PSI..JPM'WSD
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMOB

Presentes de Pernambuco: 24
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

SÁOPAULO

Alberto Goldmann PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadànte PT
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval Pl.JPI.JPSTIPSl.JPMNlPSD
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSlPlJPSTIPSI.JPMNiPSD
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PMDB

Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PMDB
João Sampaio PDT
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Luis Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci PST/PLPSTJP~D

Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feijó PSDB
Ricardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigues Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT

Presentes do Rio de Janeiro: 45

Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT .
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgilio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perella PFL

Presentes de Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Presentesdo Espírito Santó: 9

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde P.PB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PSDB
Bispo Rodrigues PI.JPI.JPSTIPSI.JPMNlPSD
Carlos Santana PT
Celso Jacob PDT
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB
Jair Bol~onaro PPB
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PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

PFL
PFL
PFL
PSDB
PTB
PPB

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luíz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Roberto Caiado
Vilmar Rocha

Presentes de Goiás: 17

Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSD8
Wilson Santos PMDB

Presentes do Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB

Presentes do Distrito Federal: 8

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PT
PSDB
PSB
PDT
PSDB
PFL
PT
PT
PPS
PT
PMDB
PSDB
PT
PT
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMDB
PL.JPL.JPSTJPSL.JPMNJPSD
PFL
PMDB
PFL
PPB
PTB
PDT
PSDB
PFL
PT
PT
PPB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT

MATO GROSSO

PFL
PSDB
PTB
PTB

Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho

Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Franco Montoro
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Hermann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genoíno.
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Poselia
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo.
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Lima
Professor Luizinho
Ricardo Berzoni
Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Teima de Souza
Valdemar
Costa
Neto PL.JPL.JPSTJPSL.JPMN/PSD

Xico Graziano PSDB
Zé índio PPB
Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo: 68
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 496
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ARTHUR VIRGíliO, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta ses
são foi convocada para a votação da PEC que trata
da prorrogação da CPMF - especificamente para

Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolin PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PSTiPLPSTJPSLPfvNPSD
Paulo Paim PT
Pompeu de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
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SANTA CATARINA



IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Tem a palavra o Sr. Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agora,
sim, o microfone tem som. Enquanto eu estava à toa

O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vo
tação votei" não".

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "não".

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re
visão do orador) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à
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essa finalidade. No entanto, os avulsos não foram O SR. EBER SILVA (PDT - RJ. Sem revisão
distribuídos. do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior vo-

Solicito a V. Exa. que faça chegar ao plenário tei "não".
cópias dos avulsos, que não se encontram no local O SR. ZEZÉ PERRELLA (PFL - MG. Sem re-
de costume. Sugiro a V. Exa. que suspenda a ses- visão do orador.) - Sr. Presidente, na primeira vota-
são até que os avulsos sejam distribuídos, a fim de ção votei "sim" e na segunda, "não".
podermos dar início à discussão e votação da matéria. A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A peço a palavra pela ordem.
Mesa informa que os avulsos estão sendo distribuí- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
dos desde ontem, nobre Deputado. V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Aqui no A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
plenário não se encontram. Sem revisão da oradora. ) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Inclu- PSB/PCdoB está em obstrução.
sive no plenário, nobre Deputado. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Veja palavra pela ordem. .
V. Exa., estão chegando agora. O SR•. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Des- V. Exa. a palavra.
de ontem estão sendo distribuídos, nobre Deputado. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

O SR. VICENTE ARRUDA - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, permita-me prestar
peço a palavra pela ordem. esclarecimentos ao Plenário: teremos, a partir desta

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem votação, inúmeras outras votações nominais na noi-
V. Exa. a palavra. te de hoje. Portanto, é absolutamente fundamental

O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB - CE. Pela que os Srs. Parlamentares permaneçam em plená-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na rio. É a recomendação da Liderança do PSDB.
votação anterior o meu voto foi "não". O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revi- Mesa solicita aos Srs. Deputados que registrem as
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- suas presenças na sessão extraordinária ora inicia-
rior meu voto seria "não". da.

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. CARLOS MELLES (PFL - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior o meu voto foi "não".

O SR. MÁRCIO BITTAR (PMDB - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi "sim".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação
anterior o meu voto foi "sim",

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação ante
rior o meu voto foi "sim".

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, os avulsos acabaram de chegar ao local de
origem.

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPB - RR. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação pnte-
rior votei "não".

O SR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "não".
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na tribuna, sem oportunidade de falar, porque o De- sim. Não estranhem, não, porque de 0,20% para
putado Aécio Neves... 0,38% são 90% a mais. E o grande cálculo dos eco-

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, na nomistas do Governo é" que o valor que poderá rep-
primeira votação, meu voto foi "sim". resentar a arrecadação da contribuição provisória -

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A repito, provisória - chegará à casa, segundo eles,
Mesa comunica.a V. E~ que há um orador na tribu- dos 18 bilhões de reais. Só que, nesta crisezinha, os
na. Posteriormente, V. Ex!! fará a justificativa. bancos internacionais vão levar de juros muito mais

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. do que isso.
Presidente, convoco a bancada do PMDB para re- Vejam o que os senhores estão fazendo! Estão
gistrar presença. tirando dinheiro do povo brasileiro para dar para os

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No- banqueiros internacionais. Os senhores foram elei-
bre Líder, há um orador na tribuna. Apelamos para tos para isso? Estamos aqui para isso? Acho que
V. Ex~ no sentido de que faça suas reivindicações está na hora de fazermos uma reflexão, de termos
posteriormente. um pouquinho de cautela, de desconfiômetro.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Por que será que estão querendo aprovar a
dente, gostaria que V. Ex!! me assegurasse o tempo CPMF a toque de caixa, a qualquer preço e a qual-
original, que foi subtraído pelas diversas intervenções. quer custo, agora na calada da noite? Esta matéria

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No- não poderia ser votada hoje; de acordo com o Regi-
bre Deputado Arnaldó Faria de Sá, o tempo será re- mento Interno, ela só poderia vir a votos na quinta-
parado. feira. Mas foram utilizadas artimanhas. Se eles têm o

Tem V. Ex~ a palavra. trator, a maioria absoluta, total, por que exigir esta
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, Sr. pressa? Por que o Fundo Monetário Internacional,

Presidente. Começo a falar, decorridos 4min 24seg. que já falhou na Ásia, na Rússia, vai falhar também
Dizia, quando fui interrompido pelo Líder Aécio no Brasil? Mas eles querem, a qualquer preço e a

Neves, que estava afoito com a necessidade de o qualquer custo, a aprovação desta ignomínia. E o
Governo cumprir a exigência feita peloFMI de apro- pior de tudo é que vários Srs. Parlamentares acaba-
var a qualquer custo a prorrogação da Contribuição rão se curvando à vontade das exigências do Fundo
Provisória - repito, provisória - sobre Movimentação Monetário Internacional.
Financeira. Já era provisória há dois anos, quando Será que nenhum dos senhores andou, nos fi-
foi criada. De provisória em provisória chega-se ago- nais de semana - neste ou no passado - pelas suas
ra ao permanente exigido pelo·Fundo Monetário In- bases? Não viram o que está acontecendo? Não vi-
ternacional. Aliás, na primeira carta ao Fundo Mone- ram os desempregados, um coitado que pede dez
tário Internacional não constava essa exigência para reais para comprar um botijão de gás de cozinha,
a liberação da parcela que está prestes a ser posta à um desgraçado que pede cinco reais para comprar
disposição do Brasil. Mas, adicionalmente, o Fundo material escolar para seus filhos ou dez reais para
Monetário Internacional impôs essa exigência. Fico comprar arroz e feijão para manter sua família? Será
até com uma suspeita: acho que foram os membros que não é isso que os senhores estão vendo? Será
da área econômica que disseram para os técnicos que é outra realidade? Será que isso que estou fa-
do FMI: "Olhem, exijam isso. Poderemos pressionar lando só acontece na periferia de São Paulo? Não
o Congresso, fazer mais uma chantagem com ele, acontece nas suas cidades, com os seus irmãos?
porque precisamos da aprovação da Contribuição Será que não está acontecendo debaixo do nariz de
Provisória' - repito, provisória - 'para a liberação de cada um dos senhores?
outra parcela do Fundo Monetário Internacional". E agora, em vez de estarmos aqui discutindo a

O que acho engraçado é que, quando o Gover- necessidade de correção de todos esses problemas,
no propôs a prorrogação da CPMF, ainda estáva- estamos nos humilhando, dando aquilo que o FMI
mos na falácia da estabilidade econômica, ainda tí- exige, cumprindo as ordens internacionais.
nhamos o controle total da inflação, ainda tínhamos Srs. Deputados, tenham um pouco de vergo-

"todos os controles. Mas o Governo já mandou a nha na cara! Acordem para a realidade, assumam o
Contribuição Provisória - repito, provisória - com mandato que no dia 1Q de fevereiro garbosa e orgu-
90% de inflação. Ihosamente os senhores vieram assumir neste ple-

Será que eles já adivinhavam que a inflação nário. Assumam com "dignidade uma outra parcela
poderia chegar a esse patamar? Noventa por cento, deste mandato. Assumam o mandato com vergonha.
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Assumam o mandato com decência. Assumam o O SR. LUIZ SERGIO (PT - RJ. Sem revisão do
manda~o que ,o cidadão, eleitor da sua cidade, da orador.) - Sr. Presidente, Sr/:l.S. E! Srs. Deputados, in-
sua terra, espera de éada.Lim dos senhores. discutivelmente, vivemos uma crise. Mais grave do que

Vamos lutar pelo emprego, pelas frentes de a crise econômica é a crise ética por que passa este
trabalho na construção civil, pelas frentes de traba- País. E o Plenário deu hoje uma prova concreta disso.
lho na agricultura. Vamos lutar por aquilo que possa Em várias reuniões destinadas a discutir os
representar o respeito e a dignidade do ser humano, preparativos do Dia Internacional da Mulher, muitas
cidadão brasileiro, e vamos dizer "não" à CPMF, questões foram abordadas, como a realização de
"não" ao FMI, "não" às ordens dos banqueiros inter- sessões, de comemorações e de votações. Ficou
nacionais. decidido que este Plenário votaria hoje o projeto que

Pelo menos, com respeito, tenham a liberdade permite a realização de cirurgias reparadoras da
de decidir e poder olhar o seu cidadão irmão, o seu mama nos hospitais do Sistema Único de Saúde.
parente ou o seu amigo de frente: "não" à CPMFI Este não é um projeto de lei para quem tem plano de

Era o que tinha a dizer. saúde, para quem está ganhando em dólar, mas
O SR. JOSE TELES - Sr. Presidente, peço a para milhares de pobres que tratam de sua saúde

palavra pela ordem." pelo SUS.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Pelo que vimos, esses pobres podem esperar,

V. Exll a palavra. não merecem deste Plenário nem duas horas a mais
O SR. JOSE TELES (PSDB - SE. Sem revisão para debater e votar o mérito da matéria. Mas, para

do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o votar matérias que os banqueiros internacionais exi-
meu voto foi "não". gem, há pressa, desrespeita-se o Regimento e atro-

A SRA. ZILA BEZERRA (PFL - AC. Sem revi- pelam-se questões de ordem, fazendo com que a
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- minoria não seja respeitada.
riar, o meu voto foi "não". Esse é o divisor de águas na sociedade brasi-

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. leira: alguns têm a oportunidade de ver seus anseios
Presidente, peço a palavra pela ordem. debatidos, votados e respeitados por este Plenário -

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem os que pela ganância se impõem -, enquanto são
V. ExB a palavra. desrespeitados milhares e milhares de pobres, mi-

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - Ihares de mulheres, na semana em que tanto se fa-
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um IOu em homenageá-Ias pela passagem do seu dia: 8
'apelo à bancada do PMDB no sentido de que compa- de março, Dia Internacional da Mulher.
reça ao plenário. É necessário registrar presença na Esta Casa tem pressa de votar a CPMF. Pres-
nova sessão, para que possamos ter um quorum qua- sa para que, se o Governo diz que não sabe de
lificado e dar início à discussão da CPMF. É importan- quanto vai ser a inflação? Pressa para que, se o Go··
tíssima a presença da bancada do PMDB. vemo afirma que vai torrar mais 8 bilhões para bai-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A xar a cotação do dólar?
Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram Este Governo se constitui, na realidade, em
em plenário e não registraram sua presença que o uma das maiores farsas que a sociedade brasileira
façam agora, para que possamos atingir o quorum e já viu. O Presidente da República, que, na sua pri-
dar início à Ordem do Dia. meira campanha, disse para esquecerem o que ele

O SR. MARCOS LIMA - Sr. Presidente, peço havia escrito, agora mostra que é preciso que es-
a palavra pela ordem. queçamos tudo aquilo que disse ao longo da campa-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem nha para sua reeleição.
V. Exl a palavra. Vivemos um período de faz-de-conta. Tanto é

O SR. MARCOS LIMA (PMDB - MG. Sem re- assim que o Senado Federal aprovou a indicação de
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- um Presidente para o Banco Central, demitido antes
rior, o meu voto foi "não". mesmo de assumir. É nesse cenário que estamos

O SR. PAULO DE ALMEIDA (PPB - RJ. Sem assistindo ao maior número de falências já visto na
revisão do orador.) -'Sr. Presidente, na votação an- história brasileira, ao maior número de desemprega-
terior; o meu voto foi "não". dos em toda a nossa história, ao maior número de

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- pessoas ocupando praças, beiras de rua, sem pers-
cedo a palavra ao Deputado Luiz Sérgio. pectiva alguma.
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Estamos aqui simplesmente nos humilhando empresários, e em 1934 atingiu o auge de seu fun-
diante da imposição de que é preciso salvar a eco- cionamento, ampliando suas atividades. Na época,
nomia. Que economia é essa que não se reflete em contam os apontamentos da entidade, todo o estatu-
emprego para milhares de pessoas que não têm to da entidade foi reformulado e tiveram inicio as ati-
oportunidade? Que melhoria é essa que impede o vidades de prestação de serviço a comerciantes e
Plenário de prolongar a sessão por duas horas para empresas. O local onde hoje funciona a ACIT foi
votar um projeto de lei de reparação de mama para construído em 1992.
as pacientes do SUS? A atual diretoria da ACIT é presidida por Au-

Este Plenário não pode, de forma alguma, abrir gusto Ambrogi Neto, possuindo a ACIT cerca de 850
mão das suas prerrogativas de poder que, hoje, não associados. O associado mais antigo da ACIT é a fá-
é ditado por aqueles que têm a maioria, mas por brica de botões Corozita, que se filiou à entidade no
aqueles que, através' de organismos internacionais, ano de 1936, mantendo-se fiel à entidade até os dias
fazem do País uma sucursal dos seus interesses; de hoje.
em detrimento da grande maioria do povo brasileiro. Entre os serviços que a ACIT presta, estão en-

Era o que tinha a dizer. globados cursos de aperfeiçoamento, assessoria ju-
O SR. ALCEU COLlARES - Sr. Presidente, rídica a associados, realização de feiras e campa-

peço a palavra pela ordem. nhas em datas comemorativas, além do SCPC -
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Serviço Central de Proteção ao Crédito. O projeto

V. Exª a palavra. mais importante da entidade - esforços estão sendo
O SR. ALCEU COLLARES (PDT - RS. Sem desenvolvidos para isso - é viabilizar a construção

revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na de um centro de eventos, para realização de feiras e
votação anterior, meu voto foi "sim". eventos, que venha a divulgar melhor os produtos de

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PMN - AL. Sem Taubaté.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
votação anterior, meu voto foi "não". deixo registradas na tribuna do Congresso Nacional

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Sem nossas felicitações a todos os diretores e associados
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na da ACIT por tão importante data e pelas grandes
votação anterior, votei "não". conquistas efetuadas para a categoria. .

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem re- De parabéns estão todos os que ajudaram a
visão do orador.) - Sr. Prestdente, registro que, na fazer da Associação Comercial e Industrial de Tau-
votação anterior, meu voto foi "não". baté um nome de respeIto e de confiabilidade. Para-

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com béns pelo Cent~nário da ACIT !.
a palavra o Sr. Deputado Ary Kara. Era o que tinha a dizer.

O SR. ARY KARA (P:PB - SP. Pronuncia o se- O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
guinte discurso.) - Sr. Presidente,·Sras. e Srs. De- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
putados, a Associação Comercial e Industrial de Deputados, o Partido dos Trabalhadores começa a
Taubaté - ACIT completou, no último dia 4 de mar- se movimentar para a convocação de seu" Con-
ço, o seu primeiro centenário. Trata-se da entidade gresso, marcado para o mês de novembro deste
mais antiga do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, ano. Ele acontecerá num momento especialmente
tendo sido fundada por Félix Guisard, considerado grave da vida nacional, num momento em que o Bra-
pioneiro da industrialização na cidade de Taubaté. sil atravessa, com certeza, uma de suas maiores cri-

A primeira sede da ACIT localizava-se em um ses socioeconômica e política. O fracasso do Plano
sobrado, no Largo da Igreja Matriz, e por lá passa- Real, como política econômica, com determinantes
ram figuras importantes da história recente de·Tau- para a recessão e para o retrocesso social, é por de-
baté. Félix Guissard, seu fundador, deixou a direção mais angustiante para todos nós brasileiros.
da ACIT em 1904, quando ela passou a denominar- O congresso se dará em ano de intensas lutas
se oficialmente Associação Comercial e Industrial de sociais e políticas, que nos impõe, ao partido e à so-
Taubaté. Antes, era denominada apenas de Asso- ciedade, uma forte intervenção - teórica e prática -,
ciação Comercial de Taubaté, tendo seus trabalhos para inserir no debate a vontade maior da socieda-
restritos à área do comércio. de, os reclamos dos milhares de milhares de desem-

·No início do século a Associação destacava-se pregados, de aposentados, de sem-terra, enfim, de
por oferecer.cursos noturnos de aperfeiçoamento a excluídos do processo de crescimento do País ao
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longo desses anos em que - mercê de uma política união nacional". Mas o discurso continua o mesmo;
elitista e de um modelo econômico injusto - se viram arrogante, prepotente, sem retoque. O que fazer?
desamparados.' E onde buscar essa resposta, senão na militân-

Durante anos, vivemos atônitos diante dos cia?' Esta é a tarefa que se pr-opõe ao partido neste
acontecimentos que se sucediam, e é preciso que se momento: uma grande convocação nacional de seus
confesse que, por várias vezes, nos vimos impoten- militantes de base. É preciso buscar subsídios nos
tes diante das respostas que se exigiam para o mo- núcleos de base, nos agrupamentos, nos diretórios
mento. Fruto disso, o Brasil desaba numa crise eco- municipais, estaduais, enfim, em todas as suas es-
nômica sem precedentes em sua história, desmas- tancias partidárias. É preciso desencadear em todo
carando a política econômica milagrosa e o projeto o País uma grande reflexão coletiva, a fim de buscar
neoliberal das elites para o Brasil. Crise econômica subsídios para a formulação de alternativas em torno
que se traduz em recessão brutal, com previsões dos temas que interessam diretamente ao povo e ao
sombrias, como a volta da inflação em 16%, no míni- futuro do Brasil, como Nação soberana. Mais que
mo, a queda de 4% do PIB, os juros de 45% e o es- isso, abrir a discussão para todos os setores organi-
touro das dívidas interna e externa, que sacrificam zados e para todos os cidadãos que compartilhem
os estados, os municípios e o setor produtivo com o PT das lutas e esperanças de uma nova so

ciedade.
Cabe agora ao partido, nesta hora de angústia

de seu povo, quando, não se vê perspectiva presen- Em Goiânia, em Goiás, em cada uma de suas
te, nem futura, dar o norte para que a sociedade re- cidades; no Brasil todo, em qualquer lugar em que
tome o caminho da luta para fazer frente aos dias estivermos organizados, ou em organização, deve-
que, com certeza, virão. E é nesse contexto que o mos suscitar esse debate, buscar alternativas para
PT convoca o seu " Congresso. E o partido o faz esse projeto que tanto infelicitou-nos e que pretende
consciente de que são justamente os tempos som- sacrificar ainda mais a nossa gente. É preciso mobi-
brios, os momentos históricos mais adversos que Iizar nossa militância, abrir o debate para fora do
provocam o ego de um povo. E sabe que sempre, partido e, dessa maneira, oferecer ao País um belo
nessas ocasiões, é chamado a demonstrar a sua ca- exemplo de democracia interna, porque foram nes-
pacidade de aglutinação, de indignação e protesto, ses momentos de debates intensos que o PT travou
como porta-voz dos excluídos e, mais que isso, a com toda a sociedade, enfrentando desafios - como
formular propostas alternativas para a saída da crise. a campanha das Diretas-já, o Colégio Eleitoral, a

Constituinte, o impeachment de Collor", as privatiza-
E onde buscar essa energia, senão no povo? ções, as reformas constitucionais, a reforma agrária

Essa é a tarefa que se propõe a todos nós que mili- e outras - que o partido prestou os melhores servi-
tamos dentro do Partido dos Trabalhadores, das as- ços à sociedade. Sem contar o momento inédito da
sociações, dos sindicatos e dos movimentos popula- Caravana da Cidadania, promovida por Lula, percor-
res: juntar as bases, discutir com elas as propostas, rendotodo o País e colocando-se como interlocutor
buscar nelas os subsídios para um debate franco, deste Brasil esquecido.
aberto, democrático. Nesse sentido, aproveitar o má- O 11 Congresso do PT será, com certeza, um
ximo de seu acervo de lutas, de organicidade, para momento ímpar no processo de enriquecimento e
propor ao País uma saída digna e viável, à altura de afirmação da alternativa no campo democrático po-
sua melhor tradição Iibertária, para trilhar novamente pular. Em dezenove anos de sua existência, o Parti-
o caminho da soberania, da prosperidade, da justiça do dos Trabalhadores já realizou treze encontros na-
social e dos direitos humanos. cionais, precedidos de milhares de encontros zonais

Durante anos foi considerado quase crime criti- e municipais, com suas plenárias de delegados de
car o Plano Real, duvidar de sua eficácia e suspeitar base, promovendo intensos debates que nortearam
da capacidade de seus gestores. Pela grande im- as decisões partidárias e muito contribuíram para o
prensa, pela mídia veiculam as maravilhas discursi- embate político em âmbito nacional.
vas de seu intocável projeto. Estavam no "rumo car- Daí esperarmos que o 11 Congresso possa ser
to". A Oposição era a "vanguarda do atraso", a "tur- o palco de um amplo debate, de um balanço fraterno
ma do nhem nhem nhem", os "dinossauros". Agora, de nossa atuação e de avaliação de nossas estrutu-
desnudado o fracasso do real, a sociedade é chama- ras de funcionamento, como forma de dar respostas
da a contribuir - via mais impostos - para salvar a aos anseios de toda a sociedade. É o momento
Pátria. A Oposição é convocada para a "grande oportuno, inclusive, para rever alguns conceitos e
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ACRE

PFL
PFL
PPB
PMDB

CEARÁ

Adolfo Marino PSDB
Antonio Cambraia PMDB
Amon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
José Linhares PPB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PSDB
Nelson Otoch PSDB
Raimundo Gomes de MatosPSDB
Roberto Pessoa PFL
Rommel Feijó PSDB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB

Presentes do Ceará: 14

TOCANTINS

Antônio Jorge PFL
Freire Júnior PMDB
João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tor;antins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Nice Lobão PFLPedro Novais PMDB
Remi Trinta Fftl1PST/PSUPMN/PSD

Presentes doe Maranhão: 6

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bitiar

Presentes do Acre: 6

BloCl)

PFL
PFL

Partido
RORAIMA

PPB

Arthur Virgílio
Átila Lins

Anivaldo Vale
Gerson Peres
Jorge Costa
José Priante
JosL!é Bengtson
Nilson Pinto
Renildo Lea
Valdir'Ganzer

Presentes do Pará: 8

AMAZONAS

PSDB
PFL

Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Presentes do Amapá: 6

PARÁ

PSDB
PPB
PMDB
PMDB
PTB
PSDB
PTB
PT

Airton Cascavel
AlmirSáPPB
Elton Rohnelt
Luiz Barbosa

Presentes de Roraima: 4
AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL
PTB
PMDB
PFL

teorias, algumas metas e traçar novos caminhos de Francisco Garcia PFL
lutas; resgatar temas que - mesmo internamente - ca- José Melo PFL
recem de maior efetividade, como meio ambiente e di- Paudemey Avelino PFL
reitos humanos, só para ficar em duas propostas. Silas Câmara PFL

O que fazer, e como fazer, senão com a partici- Presentes do Amazonas: 6
pação efetiva da militância e, mais ainda, com aber-
tura para outros setores organizados da sociedade e RONDÔNIA
para os cidadãos brasileiros? É hora de demonstrar Agnaldo Muniz PDT
para todo o conjunto da sociedade por que o Partido Nilton Capixaba PTB
dos Trabalhadores quer colocar-se como instrumen- Sérgio Carvalho PSDB
to das transformações políticas do País. Presentes de Rondonla: 3

No mais, que sejamos felizes em nosso intento
de transformar esse 11 Congresso no momento mais
importante de nossa pequena porém vigorosa histó
ria; e que possamos sair desse encontro com as al
ternativas que a sociedade de excluídos, a quem foi
tirado inclusive o direito de voz, espera de nós.

Era o que tinha a dizer.

V - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
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PMDB
PSOB
PSOB

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
José Militão
Márcio Reinaldo Moreira
Maria Lúcia
Narcio Rodrigues
OdeImo Leão
Osmânio Pereira

Aroldo Cedraz
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Jaime Fernandes
Jairo Azi
Jairo Carneiro
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Yvonilton Gonçalves

Presentes da Bahia: 25

MINAS GERAIS

PSOB
PSDB
PMOB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PSOB
PSOB
PFL
PMOB
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PMDB
PSOB
'PPB
PMOB

Jorge Alberto
JqséTeles
Sérgio Reis

Presentes de Sergipe: 6
BAHIA

PFL
PDT
PLPUPST~SUPM~SO

PTB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
PSOB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PSDB
PFL
PPB

PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PFL

. PMDB
PMDB

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão

Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
ce.oO:.h3i1:s
Regis Cavalcante

Pr~sentes de Alagoas: 6

. SERGIPE

PSDB
PMDB
PPS

Adauto Pereira
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Wilson Braga

Presentes do Paraíba: 8
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves PMDB
Luciano Bivar PSLPl.JPSTJPSI.JPM'WSD
Luiz Piauhylino PSDB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Ricardo Fiuza PFL

Presentes de Pernambuco: 11
ALAGOAS

PSB PSB/PCdoB
PM:BPLPST~

PSDB
PSOA..tPSr~

Prvm
PPS

Átila Lira
B.á
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Themístocles Sampaio

Presentes de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL

Presentes do Rio Grande do Norte: 5
PARAíBA

PFL
PMDB
.PMDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
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PSB/PCdoB

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sol;rinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Wilson $antos .PMDB

Presentes de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB

Presentes de Distrito Federal: 1

PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB'
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL

Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Udia Quinan ~

Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Vilmar Rocha .

Presentes de Goiás: 10

Celso Giglio PTB
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PMDB
Emerson Kapaz PSDB
Evilásio Farias PSB
Fernando Zuppo PDT
Franco Montoro PSDB
João Herrmann Neto PPS
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Maluly Netto PFL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PPB
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Rubens Furlan PFL
Sampaio Dória PSDB
Valdemar Costa Neto PL Pl..JPSTIPSl..JPMNtPSD
Zé índio PPB
Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo: 29

Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anízio 'PPB
Romeu Queiroz PSDB
Saraiva Felipe PMDB
SUas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Presentes de Minas Gerais: 27

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB

Presentes do Espírito Santo: 7

DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerez PSDB
Bispo Rodrigues PL PI.JPSTIPSl..JPMNtPSD
Coronel Garcia PSDB
Dino Fernandes PSDB
Dr. Heleno PSDB
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
Luís Eduardo PSDB
Luiz Ribeiro PSDB
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PMDB
Paulo de Almeida PPB
Ricardo Maranhão PSB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB

Presentes do Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
André Benassi PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Madeira PSDB
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CATARINA

Antônio Carlos Konder ReisPFL
Edinho Bez PM.DB
Edison Andrino PtV1DB
João Matos PMOB
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDB

Presentes de Santa Catarinà ':6

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Esther Grossi PT
Luiz Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PST PI..JPSTIPSl.JPMN.pSD
Paulo José Gouvêa PTBPI.JPST~

Synval Guazzelli PPB
Telmo Kirst PPB
Waldir Schimidt PMDB

Presentes do Rio Grande do Sul: 11
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis

ta de presença registra o comparecimento de 263 .
Senhores Deputádos.

PFL
PFL
PSDB
PTB
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PTB·
PSDB
PMDB
PPB
PPS

PARANÁ

Presentes do Paraná: 14

Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Íris Simões
Ivânio Guerra
José Carlos Martinez
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Rubens Bueno

MATO GROSSO DO SUL O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai-
Marçal Filho PMDB se passar à apreciação da matéria que está sobre a
Marisa Serrano PSDB mesa e da constante da Ordem do Dia.
Pedro Pedrossian PFL O SR. PRESIDENTE (Michel Tert:ler) -

Waldemir Moka PMDB - 1 -

Presentes de Mato Grosso do Sul: 4 PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l637-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n!1 637-A,
de 1999 que prorroga, alterando a alíquota,
a contribuição provisória sobre movimenta
ção ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira, a que se
refere o art. 74 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, tendo parece
res: da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pela admissibilidade, contra
os votos dos Deputados Aldo Arantes, Arlin
do Chinaglia, José Machado, Luiz Eduar~o

Greenhalgh, Ricardo Barros e Colbert Mar
tins e, em separado, dos Deputados Jarbas
Lima, Coriolano Sales, José Genoíno e Nil
son Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Fer
reira); e da Comissão Especial, pela aprova
ção desta e, pela admissibilidade e, no méri
to pela rejeição das emendas nQ~ 1, 2, 3, 4,
S, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 apresentadas na Co
missão, contra os votos dos Deputados An
tonio Carlos Biscaia, Avenzoar Arruda, Fer
nando Ferro, Geraldo Magela, José Roberto
Batochio, Eduardo Campos e Marcos Cintra.
Apresentaram votos em separado os Depu
tados José Roberto Batochio, Luiz Antonio
Fleury, Marcos Cintra, Eduardo Campos e
Euler Morais, e voto em separado apresen
tado em conjunto pelos Deputados Angela
Guadagnin, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha,
Geraldo Magela, Antonio Carlos Biscaia,
Avenzoar Arruda e Fernando Ferro. Não fo
ram aprovados nenhuma dos destaques
apresentados. A emenda nº 11 apresentada
na Comissão foi considerada insubsistente
por não conter o número mínimo de assina
turas na forma do artigo 202, § 32 do Regi
mento Interno (Relator: Sr. Paudemey Avelino).

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - So
bre a mesa, requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 117, inciso X, e 177 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o
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adiamento da discussão da Proposta de com o Congresso Nacional? Não, porque eles se es-
Emenda à Constituição nQ 637-B, de 1999, conderam do debate.
que "prorroga, alterando a alíquota, a Contri- Viemos aqui também ·para mostrar que além do
buição Provisória sobre Movimentação ou debate - e fugir do debate é a tática do Governo,
Transmissão de Valores e de Créditos e Di- porque não tem resposta pa~a as questões que
reitos de Natureza Financeira, a que se refe- apresentamos -, o que acontece efetivamente é que
re o art. 74 do Ato das Disposições Constitu- o Governo quer majorar a CPMF em 90%, mas não
cionais Transitórias, por dez sessões. para aplicar na saúde e na previdência, porque de-

Sala das sessões, 9 de março de 1999. monstramos na Comissão que não veio dinheiro
novo para a saúde. O Governo simplesmente substi-

Assinam os Srs. Deputados Geraldo Magela, tuiu as fontes de financiamento.'
vice-líder do PT e José Genoíno, Líder do PT. Em 1997, o Governo aplicou na área da saúde

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- o mesmo que aplicou em 1995, em valores deflacio-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo Magela nados, quando não havia a CPMF. Houve, portanto,
para encaminhar como autor. aporte de recursos novos na saúde? Não. Houve

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re- efetivamente substituição de fonte. Isso demonstra
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que a CPMF não vai melhorar a saúde do povo bra-
Deputados, venho à tribuna fazer um apelo aos sileiro, porque não melhorou até agora.
Srs. e Sras. Parlamentares para que adiemos a dis- O que temos de mostrar também é que, de
cussão dessa proposta de emenda à constituição. fato, está caindo o valor real das aplicações do Mi-
Trago aqui o testemunho nadamais nada menos do nistério da Saúde e que a CPMF traz o que há de
que do Deputado Arnaldo Madeira, Líder do Gover- pior num imposto, ou seja, a cumulatividade e a re-
no, do Deputado Mareio Fortes, Presidente da Co- gressividade, além de mostrar que este aumento
missão Especial que analisou a proposta de emenda que ora se propõe de 90% do valor cobrado anterior-
à constituição, como de resto de todos os demais mente vai provocar aumento nos preços, vai trazer
membros da Comissão Especial, porque não tive- inflação. Esse imposto, portanto, é cumulativo, re-
mos como discutir profundamente esta questão na- gressivo e inflacionárh e não vai resolver o proble-
quela Comissão. ma da saúde.

Infelizmente~ a Comissão negou todas as pro- Sr. Presidente, estamos encaminhando a favor
postas que fizemos de audiências públicas para tra- do adiamento da discussão para que esta Casa pos-
zer aqui as autoridades do Governo, a fim de deba- sa debater o assunto. Que venha o Governo defen-
termos esta questão. Queríamos aprofundar o deba- der sua posição, mas que possamos apresentar os
te, mostrar à bancada do Governo e à sociedade argumentos da Oposição e mostrar o quanto esse
que essa emenda que restabelece a cobrança da imposto novo é nefasto a nossa sociedade. Quere-
CPMF não resolve o problema da saúde e muito me- mos adiar a discussão e promover um debate, que-
nos da Previdência Social no Brasil, além de estar remos incluir a sociedade nessa reflexão para mos-
eivada de vícios de inconstitucionalidade. trar que o que o Governo quer, efetivamente, é cum-

Mas qual foi a posição da bancada do Gover- prir as metas estabelecidas no acordo com o FMI e
no? Não aceitou o debate, não aceitou a discussão não resolver o problema da saúde do povo brasileiro.
com as autoridades do Governo, negou todas as Nesse sentido, Sr. Presidente, quero fazer um
nossas propostas de convocação dos Ministros. apelo ao Líder do Governo, a todos os Líderes, no
Para nossa surpresa, no dia seguinte àquela derrota sentido de que votemos pelo adiamento desta dis-
que nos impuseram na Comissão, estavam aqui os cussão, aprovando o requerimento que ora apresen-
Ministros Pedro Malan e Waldeck Ornélas, para fa- tamos.
zer reuniões com as bancadas dos partidos que Entendemos que se a bancada que apóia o
apóiam o Governo, mas não para debater o assunto. Governo votar pela aprovação desse requerimento,
Na nossa opinião, vieram fazer lobby ou, quem ela estará não apenas adotando uma posição em fa-
sabe, fazer o que está dito nos jornais hoje pelo Lí- vor do debate, mas principalmente de valorização do
der do Governo, no sentido de que os Ministros es- Parlamento, do Legislativo e estará colocando este
tão de prontidão, como estavam aliás já há alguns Poder em defesa dos interesses do povo brasileiro.
dias. Para fazer o debate com a sociedade? Para fa- Portanto, peço voto favorável ao nosso requeri-
zer o debate com a Oposição? Para fazer o debate 'mento de adiamento da votação.
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A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, vemo - uma após outra, todas impondo e apenando de
peço a palavra para encaminhar favoravelmente ao forma insuportável a imensa maioria do nosso povo.
requerimento. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as in-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem formações que temos a respeito das conseqüências
V. Ex!! a palavra. e do impacto desta medida sobre o já insuportável

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP. estado de miséria e de pobreza do nosso povo vão
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e realmente acentuar a tensão e o conflito existentes
Srs. Deputados, nesta tarde estamos bastante frus- na sociedade, que já está esgarçada, convivendo
trados com a insensibilidade da grande maioria dos com a violência e a criminalidade em alto nível e
Srs. Deputados em relação às questões que afligem sem condições de entendimento com o Governo.
a maioria da população de nosso País. Assim sendo, não há condições políticas, não

Entendo que estamos aqui para refletir sobre há legitimidade e não há propósito em se apressar a
os anseios, as aspirações da maioria da população votação de uma matéria, cujo custo social implicado
ou, pelo menos, daqueles que pretendemos repre- não será pago por este Governo, identificado apenas
sentar. Entretanto, percebemos que não há, da parte com os interesses internacionais, com os compro-
da maioria dos que aqui atuam, a menor sintonia missos assumidos em decorrência de sua subordi-
com o que pensa a sociedade, a menor sensibilida- nação ao FMI.
de diante do sofrimento e das angústias que se aba- Mas é preciso que o Presidente entenda que,
tem sobre o povo trabalhador, os assalariados, os tendo sido eleito pelo voto popular, tem obrigação de
desempregados, os aposentados, enfim, sobre a consultar o povo, de ouvi-lo e de entender que ele
imensa maioria excluída deste País. não concorda com essa sua reiterada insistência de

A sociedade sequer é ouvida quando se trata criar cada vez mais impostos e contribuições e de
de impor mais um sacrifício ao povo, que nem tem impor mais sacrifícios à população brasileira, sobre-
garantidas as condições mínimas indispensáveis a tudo à parcela mais pobre, a que mais sofre com es-
sua sobrevivência. tas medidas absolutamente insensíveis de um Go-

Não é possível, Sr. Presidente, manter desta vemo perverso, antinacional, que compromete o pre-
forma o funcionamento da Casa. Nem sequer nos é sente e o futuro do País, política com a qual não po-
dado tempo de ouvir o que aqueles que repre- demos concordar.
sentamos possam dizer sobre as medidas impostas Portanto, somos a favor do adiamento da dis-
de forma autoritária, unilateral e repressora pelos cussão, para que se ouça o que dizem as vozes rou-
que compõem a base de sustentação do Governo. cas das ruas, para que se tenha o mínimo de legiti-

Lamentavelmente, as matérias que se colocam midade e condição de votar com liberdade, com
para votação no plenário nem sequer são de conhe- consciência· e absoluta segurança.
cimento pleno da maioria dos que aqui votam. É ne- Sr. Presidente, assim entende o Bloco
cessário tempo, é necessário que estejamos devida- PSB/PCdoB, votando, portanto, favoravelmente ao
mente subsidiados, porque é grande a responsabiJi- adiamento da discussão desta matéria.
dade de criar mais uma contribuição, de impor mais O SR. MATTOS NASCIMENTO - Sr. Presi-
um sacrifício ao nosso povo. Há algo que se nos im- dente, peço a palavra pela ordem.
põe: um nível de responsabilidade que não nos per- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
mite simplesmente, a toque de caixa, em uma ses- V. Ex/! a palavra.
são extraordinária, fazer a vontade de um Governo O SR. MATTOS NASCIMENTO (PMDB - RJ.
que não tem mais nenhuma legitimidade. Não sei se Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
este Presidente já se deu conta de que não tem ção anterior meu voto foi "não".
mais nenhuma condição de impor qualquer sacrifí- O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB - AL. Sem re-
cio, de exigir paciência de um povo que não agüenta visão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota-
mais. O que está sendo exigido vai de encontro ao ção da sessão anterior, meu voto foi "não".
que há de fundamental para a sobrevivência do povo O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
trabalhador deste País. do orador.) - Sr. Presidente, contra a CPMF, na últi-

Portanto, Sr. Presidente, o adiamento da dis- ma sessão, meu voto foi "sim".
cussão dessa matéria vai-nos permitir estabelecer O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
uma relação e um diálogo com uma sociedade que votação o requerimento. Como votam os Srs. Líde-
está absolutamente alijada das decisões deste Go- res?
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O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. cursos por ela arrecadados direcionados, vinculados
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota- aos serviços de saúde deste País. Foi ele vítima do
ção em nome do PDT. maior engodo tributário que se praticou nesta Nação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Desviaram-se os recursos da CPMF.
V. Ex!! aind~ não foi chamado. Será logo em seguida. O PDT, Sr. Presidente, encaminha a votação

Como vota o Bloco PSB/PCdoB? no sentido de que se deve, sim, aprovar o requeri-
A SRA. JANDIRA FEGHALl (Bloco/PCdoB - mento de adiamento, para que este colegiado possa

RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o votar com consciência e conhecimento do assunto.
Bloco PSB/PCdoB encaminha favoravelmente ao re- É como vota o PDT, Sr. Presidente.
querimento de adiamento da discussão por com- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
preender ser fundamental que este Plenário, de for- Como vota o PPB?
ma ampla, abrangente e aprofundada, possa conhe- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
cer os números relativos a essa contribuição, sua são do orador.) - Sr. Presidente, a matéria é bastan-
destinação, para que será usada a bitributação so- te conhecida e discutida nesta Casa e fora.dela. É
bre a sociedade brasileira. Portanto, adiar esta dis- muito simples o problema. Estamos discutindo ape-
cussão significa permitir que os nobres Parlamenta- nas uma alteração do percentual, de 0,20% para
res discutam de forma profunda os desvios já havi- 0,38%. Quem conhece regra de três e quer realmen-
dos dos recursos provenientes dessa contribuição, a te saber as conseqüências desse aumento, é só ve-
deturpação da finalidade desse tributo, que não tem rificar quanto rendeu o percentual de 0,20% e armar
servido para a proteção da vida e da saúde do povo a regra para saber quanto renderá o de 0,38%. Aí
brasileiro. está o balanço das contas públicas, para esclarecer

O Bloco PSB/PCdoB vota "sim" ao requerimento qualquer Parlamentar.
de adiamento da discussão. Entendemos que esta matéria deva ser votada

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - já, e não há atropelamento nenhum porque é a
Como vota o PTB? Maioria que decide. Quando a Maioria, democratica-

O SR. CELSO GIGLIO (PTB - SP. Sem revi- mente, decide, não atropela a Minoria. Pelo contrá-
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista rio, apenas a coloca no seu lugar de debates, criti-
Brasileiro vota "não". cas, esclarecimentos e derrota final democrática.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Conseqüentemente, Sr. Presidente, nós, que
Como vota o PDT? muitas vezes não concordamos com aumento de im-

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - postos, estamos aprovando esse aumento percen-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sem tual, por um ano apenas, para depois viger o percen-
dúvida nenhuma a matéria que está em discussão é tual de 0,20% por mais três anos, isso em função da
da mais alta relevância e constitui mais um gravame crise econômica por que passa o País.
ao já exaurido povo brasileiro na sua capacidade de
contribuição. Não é possível que sejamos obrigados Há necessidade imediata de se chegar a bom termo,
a votar matéria de tal magnitude, de tal importância para que permaneça a estabilidade econômica e não caia-
e de tal repercussão na economia da Nação brasilei- mos em urnavariante que possa prejudicar o País.
ra sem que tenhamos a oportunidade de conhecer O fato é visual, é concreto. Estamos sentindo a
todos os dados relativos a ela. crise na pele, e o Congresso Nacional tem de res-

Na Comissão Especial, Sr. Presidente, houve ponder com coragem e dignidade a favor do País.
inúmeros requerimentos para que se ouvissem auto- Vamos votar hoje esta matéria exatamente
ridades e pessoas envolvidas na temática. Todos es- para responder às necessidades do País. Isso não
ses requerimentos foram sistematicamente indeferi- quer dizer que aprovaremos sempre matérias que
dos pela Mesa da Comissão Especial que examina- aumentem impostos. Não é esse o destino dos rep-
va a emenda constitucional que versa sobre a pror- resentantes do povo.
rogação da CPMF. Nós, representantes do povo nesta Casa, te-

Não é possível que sejamos atropelados nesta mos nos preocupado realmente com as necessida-
votação, Sr. Presidente. É necessário que tragamos des da população. Temos votado matérias em bene-
aqui, sim, por exemplo, o ex-Ministro da Saúde, Prof. fício da Nação brasileira. Não aceitamos a crítica de
Adib Jatene, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos que o Congresso Nacional seja inerte e incapaz.
inspiradores dessa contribuição e queria ver os re- Pelo contrário, ele sempre aparece no momento



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Como vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, defendo esta matéria de forma serena,
com a serenidade natural daqueles que a conhecem
com profundidade e têm uma posição absolutamente
clara e firme em seu favor, sem prejuízo do encami
nhamento que farei quando da discussão do mérito.
É muito curioso que, num instante como este, ouça
mos argumentos que nem de leve tocam a essência
da questão que aqui está sendo discutida.

Nenhum de nós defende a CPMF como uma
fórmula definitiva de ajuste fiscal ou algo que deva
permanecer indefinidamente no bojo da nova estru
tura tributária que brevemente discutiremos. No en
tanto, desconhecer os avanços fundamentais do ser
viço de saúde pública, que se tornaram possíveis ex
clusivamente em razão da CPMF, é desconhecer a
realidade brasileira de hoje.

Aproveito esta oportunidade para cumprimen
tar, como Líder do PSDB, os meus companheiros
que participaram da discussão da matéria na Comis
são Especial que tratou do assunto, presidida pelo
Deputado Mareio Fortes. Realizaram um excepcional
trabalho, juntamente com o Relator, Deputado Pau
derney Avelino.

Sr. Presidente, encaminho contrariamente a
este requerimento, na certeza de que não apenas
esta Casa e também o. País esperam hoje uma defi
nição, que haverá de ser no sentido de avançarmos
na obtenção do tão necessário ajuste fiscal. E para
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exato, para defender os altos interesses do País. É o Esta Casa tem de discutir a matéria e não dar
que estamos fazendo agora. mais sinais, vantagens e vantagens a esses outros,

O Partido Progressista Brasileiro, que não é punindo uma parcela significativa do povo brasileiro.
afeito a aprovar aumento de impostos, neste caso, Esta Casa tem de amadurecer, sair da escolinha da
para saldar um compromisso com as necessidades matemática e enfrentar os problemas deste País.
do País, recomenda aos seus partidários votar "não" Esta Casa tem de debater a CPMF de modo conse-
ao requerimento de adiamento da matéria, porque é qüente.
necessário que ela seja decidida hoje. Por isso o Partido dos Trabalhadores é favorá-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - vel ao adiamento desta votação, para que amplie-
Como vota o PT? mos o debate, ouçamos a sociedade e busquemos

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- alternativas reais e vitais para a solução do problema.
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. O PT encaminha o voto "sim".
Deputados, estamos no Congresso Nacional, e O SR. RENILDO LEAL - Sr. Presidente, peço
não numa escolinha onde o simples debate vira uma a palavra pela ordem.
regra fundamental da matemática. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

O debate que se trava nesta Casa é sobre o V. Exll a palavra.
conteúdo político da CPMF. O debate que esta Casa
se recusa a fazer não diz respeito a uma conta de O SR. RENILDO LEAL (PTB- PA. Sem revi-
matemática. A população já disse não à CPMF. A são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

rior o meu voto foi "não".
população, lá de fora, já disse exatamente que conta
como essa não foi utilizada de forma alguma para
resolver crises que também eram ditas temporárias,
mas se arrastam até hoje, a despeito da contribuição
da população. Por diversas vezes essa contribuição
foi utilizada para comprar goiabada cascão, tecidos
e outras coisas mais.

Sr. Presidente, a população, assim como este
Congresso - é por isso que precisamos adiar esta
votação -, tem de debater a matéria, considerando o
ajuste e a reforma tributária, e não pura e simples
mente aumentar o valor de uma contribuição que to
dos já anunciam que servirá, num período curto,
para resolver uma crise.

Ora, Sr. Presidente, matérias de cunho muito
parecido com o dessa - sacrificar a população e des
truir o patrimônio público - foram aprovadas por esta
Casa, talvez seguindo um raciocínio matemático, um
raciocínio de desserviço à Nação. E esses valores
não serviram de forma alguma para ajustar as con
tas do País.

Por isso, Sr. Presidente, esta Casa deveria de
bruçar-se sobre o assunto, analisando seus aspec
tos econômico, fiscal e tributário,. e não pura e sim
plesmente o enxovalhamento da matemática, como
se 513 Deputados pudessem votar uma matéria,
obedecendo cegamente a uma orientação, a um
simbolismo internacional, a uma determinação para
variar, para alterar, para aprontar mercados que na
prática serviram, no mês de janeiro, para aumentar a
sanha da especulação e o lucro desenfreado de
bancos, em detrimento de uma população que amarga
a miséria.
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realizá-lo, Sr. Presidente, é absolutamente necessário tamento da saúde, da previdência e da assistência
que a CPMF venha a ser aprovada. social.

Dessa·forma, o:PSDB, serenamente, encaminha O ·Partido da Frente da Lí~eral entende que é
o voto "não". fundamental iniciarmos a discussão da matéria esta

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi- noite e, se possível, fazermos a sua- votação. Por
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso, recomenda o voto "não" ao requerimento de
queremos destacar que esta matéria é por demais adiamento.
conhecida pela população brasileira e pela Casa, O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
que já debateu exaustivamente a questão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Na verdade, estamos discutindo aqui apenas a Srs. Deputados, quero fazer um encaminhamento
elevação da alíquota por um período preestabelecido. muito rapidamente.

O PMDB encaminha contrariamente ao adia- Quando a Oposição se refere aos números da
mento porque entende que as opiniões já estão mais área da saúde, sempre compara com 1995. Por que
do que formadas neste Parlamento. Não há dúvida será que não compara com 1994, que é o último ano
alguma por parte de qualquer Parlamentar desta do Governo anterior? Exatamente pelo fato de que,
Casa quanto a votar favoravelmente ou não. Portan- de 1994 para 1995, tivemos um enorme salto nos
to, vamos votar. gastos da área de saúde. Em termos nominais, em

O PMDB encaminha pelo não-adiamento. 1994, foram gastos 9 bilhões e 200 mil reais; em
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. 1995, pulou para 14 bilhões e 900 mil reais. E aí a

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e comparação é com o Governo do próprio Presidente
Srs. Deputados, ouvi atentamente os encaminha- Fernando Henrique, que investiu muito na área so-
mentos feitos pelos partidos que desejam o início da cial. Inclusive as críticas que a Oposição faz agora
discussão e uma possível votação nesta noite e por são sobre programas criados pelo Presidente Fer-
aqueles partidos que desejam adiar a discussão e a nando Henrique Cardoso:
votação da matéria. Sr. Presidente, quero diz~r alto e bom som que

Não vou entrar no mérito da questão. Reservo- este é um tema exaustivamente discutido na soeie-
me o direito de fazê-lo quando da discussão e do en- dade. Infelizmente, não conseguimos fazer a refor-
caminhamento da ·votação. Nenhuma matéria, Sr. ma tributária. E não conseguimos fazê-Ia não porque
Presidente, nesses últimos tempos, foi tão discutida o Governo não quer, mas por se tratar de uma maté-
quanto a prorrogação da CPMF. Aqui vieram autori- 'ria extremamente complexa que envolve relação en-
dades ligadas às duas áreas que serão privilegiadas tre os Estados e os Municípios e os três níveis de
com a prorrogação da CPMF. Pessoas ligadas à poder. Portanto, envolve o pacto federativo.
Previdência Social mostraram a importância dessa Esta CPMF veio em ajuda à área da saúde.
prorrogação para diminuir o déficit daquele órgão e Daí termos gasto substancialmente mais neste Go-
para que os aposentados e pensionistas tenham cer- verno na área da saúde comparativamente a gover-
teza de que no final do mês receberão seus venci- nos anteriores. Agora ela vem atender de forma
mentos. complementar a uma necessidade da área da Previ-

a pessoal da saúde mostrou que, se houve al- dência. Sabemos do enorme déficit da Previdência
guma distorção no passado, nenhuma distorção Social e, com essa medida, estamos procurando dar
acontece hoje. Os recursos da CPMF estão sendo uma cobertura.
muito bem aplicados para melhorar o Sistema Único Trata-se, portanto, de matéria conhecida, exau-
de Saúde no Brasil e, conseqüentemente, a saúde rida no debate e nas discussões nesta Casa e com a
da população brasileira, quer ·por intermédio de con- sociedade. Ninguém pode dizer que não sabe o que
vênios com Estados e Municípios, quer por intarmé- está votando, nem de que se trata. Não podemos fi-
dio de campanhas de vacinação para prevenção das car debatendo algo exaustivamente conhecido. Que-
doenças. remos ir ao debate e ao voto. Portanto, nossa posi-

Sr. Presidente, estarrece-nos o fato de que . ção é contrária ao adiamento para que comecemos
essa discussão parta apenas para um campo. Não é o mais rapidamente possível a discussão.
uma questão aritmética e sim de sobrevivência. O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.

.Desejamos um Estado que atue bem. Muitas Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, assustam-
vezes, cobra-se do Governo a preocupação com a me vozes deste Congresso Nacional que, durante
área social. Nada é mais da área social do que o tra- tanto tempo, reclamaram pela democraQi.a.
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Acabo de ouvir o Líder do Governo, compa- O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
nheiro de S~o Paulo de luta democrática, que cami- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, declaro
nhou ao lado de todo o povo brasileiro na restaura- que elogiei o Deputado Inocêncio Oliveira.-Antes, a
ção do Estado de Direito. Lembro-me de que nesta direita estava nos quartéis; hoje, o PFL ~ a repre-
Casa, enquanto era Deputado Estadual, o Líder do sentação da direita no Congresso Nacional. .
Governo muitas vezes veio visitar-me para que, jun- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
tos, pudéssemos estourar os limites daquele Estado votação o requerimento.
totalitário e ditatorial. Os Srs. Deputados que o aprovam permane-

Aqui dentro, em plena ditadura, em pleno regi- çam como se encontram. (Pausa.)
me militar, às vezes com as tropas do Gen. Newton Rejeitado.
Cruz fechando a porta para que aqui não entrassem O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
os companheiros, às vezes com a imprensa cercea- peço a palavra pela ordem.
da de cobrir o Congresso Nacional, promovia-se o O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
debate. Em plena ditadura, promovia-se o debate V. Exa. a palavra.
democrático neste anfiteatro. Inclusive V. Exa., que O SR. GERALDO MAGELA (PT- DF. Sem re-
agora preside a sessão, realizava o debate conosco. visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito verifica-
Éramos ainda uma Minoria menos numerosa, com ção de votação.
menos Deputados, mas o .debate nunca foi coibido. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Verifi-
Ele sempre foi ampliado para que a democracia pu- cação concedida.
desse sair desta Casa e alcançar o povo, a socieda- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
de, para o que houve a participação de todos os Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
brasileiros. tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação

Até compreendo que o Deputado Inocêncio Oli- pelo sistema eletrônico.
veira faça neste instante o que faz. A direita não está Está iniciada a votação. Queiram seguir a
mais nos quartéis, está aqui, está no PFL. orientação do visor do posto.

Também compreendo que outros Deputados O SR. OQELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
que aqui se encontram não façam a defesa do deba- a palavra pela ordem.
te. Mas nós, do PPS, que temos a vocação da de- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
mocracia e aqui' estamos como Parlamentares para V. EXa. a palavra.
a defesa do povo brasileiro e do amplo debate nacio- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
nal, só podemos indicar o voto "sim" ao requerimento. são do orador.) - Sr, Presidente, o PPB encaminha

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, o voto "não".
peço a palavra pela ordem. O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Semre-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em
V. Exa. a palavra. obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não permi- - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
tirei mais que se faça aqui inversão dos partidos po- PMDB vota "não".
líticos. Não se pode ser generoso nesta Casa. A SRA. LUIZAERUNDINA (Bloco/PSB-SP.

Não aceito agressões de qualquer natureza. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Sou homem que respeita para ser respeitado. Esta- PSB/PCdoB está em obstrução.
mos no debate franco. Quem agora fala nisso está O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-
com saudosismo, porque estamos em pleno Estado SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
de Direito e defendemos a democracia, que se esta-está em obstrução.
belece pelo debate. O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente,· peço a

Sr. Presidente, repilo qualquer insinuação des- palavra pela ordem.
sa natureza. Nesta Casa, ninguém é mais democrá- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
tico do que o Líder do Partido da Frente Liberal. V. Exa. apalavra.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi- O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
dente, peço a palavra pela ordem. do orador.) - Sr. Presidente, quando V. Exa. apre-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem sentou o requerimento para votação, quem respon-
V. Exa. a palavra. deu que o mesmo tinha sido aprovado, em.vez de V. Exa.,



O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
V. Exa. está com a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "não".

O SR. Luís EDUARDO (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "não".

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
V. Exa. está com a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido
o quorum, o PSB e o PCdoB votam "sim", pelo adia
mento da discussão.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alcan-
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foi O Líder do PFL, Deputado Inocêncio Oliveira. Isso O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
não pode acontecer nesta Casa. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Isso O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
não aconteceu, nobre Deputado. Quem afirmou que V. Exa. a palavra.
o requerimento tinha sido rejeitado foi o Presidente O SR. SILAS BRASILEIRO (PFL - MG. Sem
da sessão. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-

O SR. DR. ROSINHA - Foi o Deputado terior meu voto foi "não".
Inocêncio Oliveira. O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
vários Deputados gritaram. Alguns gritaram que o re- ção anterior meu voto foi "não".
querimento tinha sido aprovado e outros gritaram O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
que o mesmo havia sido rejeitado. Neste momento a feito o registro, nobre Deputado.
Presidência é surda. , O SR. ANTÔNIO GERALDO - Sr. Presidente,

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi- peço a palavra pela ordem.
dente, foi excesso de zelo do Deputado Inocêncio O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Oliveira. V. Exa. a palavra.

O SR. IVAN PAIXÃO - Sr. Presidente, peço a O SR. ANTÔNIO GERALDO (PFL - PE. Sem
palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fi-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem casse consignado que na primeira votação meu voto
V. Exa. a palavra. foi "sim" e na segunda "não".

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os Srs.
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em obstru- Deputados que se encontram nos seus gabinetes ou
ção. em outras dependências da Casa queiram se dirigir ao

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. plenário, pois estamos em processo de votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente,
comenda o voto "não" e reitera o apelo a seus Parla- peço a palavra pela ordem.
mentares para que venham a plenário, a fim de que O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem
possamos atingir o quorum de 257 votos e possa- V. Exa. a palavra.
mos, então, passar à discussão desta importante O SR. ODELMO LEÃO, (PPB - MG. Sem revi-
matéria. O PFL vota "não"., '

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

são orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o
voto "não".

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não" e convoca a sua bancada para vir
a plenário.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, reitero a necessida
de da presença dos Srs. Parlamentares em plenário.
Se aqui permanecerem, certamente daremos maior
agilidade às votações que ocorrerão em seguida a
esta. O voto do PSDB é "não".

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores - reitero - mantém-se em obstrução e
faz um apelo para que todos os democratas e os
que querem fortalecer este Parlamento votem "sim"
ou obstruam.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro encaminha o voto "não".



O SR. ODELMO LEÃO Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
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çado O quorum regimental, o PDT vota "sim", pelo O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
deferimento do requerimento. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR. 9PELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- o voto "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
o voto "não". revisão do orador.) - Srs. Deputados, o PMDB reco-

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB menda o voto "não" e pede que compareçam ao
- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o plenário. .
PMDB vota "não" e convoca a sua bancada para vir O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revisão
a plenário. do orador.) - Sr. Presidente, é absolutamente funda-

o SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem mental que os Srs. Parlamentares estejam em plenário
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos para darmos celeridade a esta votação. Repito: teremos
Trabalhadores, na medida em que foi atingido o outras votações nominais em seguida que poderiam es-
quorum, recomenda o voto "sim". tar sendo agilizadas se todos os companheiros, Sras. e

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revi- Srs. Parlamentares, pudessem estar em plenário para
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomen- votarmos com maior rapidez.
da o voto "não" nesta matéria e solicita aos Srs. Par- O PSDB reitera o voto "não" nesta matéria, Sr.
lamentares que não estão em plenário que venham Presidente.
imediatamente votar "não". O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS _ SE. Sem revisão Mesa pede atenção aos Srs. Deputados e, principal-
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS, a partir deste mente, aos Srs. Líderes.
momento, vota "sim".· Em caráter excepcional, irá conceder a palavra

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. ao Deputado José Carlos Aleluia, Presidente da Co-
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido missão de Constituição e Justiça e de Redação da
da Frente Liberal recomenda o voto "não". Casa, que fará uma comunicação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
O SR. DINO FERNANDES - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

peço a palavra pela ordem. Srs. Deputados, na qualidade de Presidente da Co-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem missão de Constituição e Justiça e de Redação, faço

V. Exa. a palavra. uso da palavra neste instante para notificar o Depu-
O SR. DINO FERNANDES (PSDB - RJ. Sem tado Talvane Albuquerque Neto de que a Comissão

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para efeitos ad- Representativa do Congresso Nacional, com funda-
ministrativos, na segunda votação o meu voto foi mento no art. 55, inciso 11, § 19 , da Constitu"ição Fe-
"não". deral, combinado com os arts. 240, inciso 11, e 244, §

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, 2!!, do Regimento Interno, formalizou representação
peço a palavra pela ordem. contra S.Exa. por ofensa ao decoro parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Em face disso, e cumprindo a determinação
V. Exa. a palavra. contida no inciso I do § 32 do mesmo art. 240 do Re-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _ gimento Interno da Casa, informo que será concedi-
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o do o prazo de cinco sessões ordinárias da Câmara,
Bloco PSB/PCdoB vota "sim". contadas a partir de hoje, para que o Deputado Tal-

O SR. JOÃO COLAÇO _ Sr. Presidente, peço vane Albuquerque Neto apresente defesa escrita à
a palavra pela ordem. Comissão de Constituição e Justiça e de Redação e

indique as provas que pretende produzir.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Informo ainda que a cópia da íntegra dos autos

V. Exa. a palavra. encontra-se à disposição de S. Exa. na Secretaria
O SR. JOÃO COLAÇO (PMDB - PE. Sem re- da Comissão.

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- Justifica-se o presente procedimento em face
rior votei "não". de terem sido frustradas todas as tentativas de notifi-

car pessoalmente o Deputado. Desde a última quin
ta-feira, funcionários da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação tentaram notificar o Deputado,
primeiro, em sua residência em Brasília, porém en-



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa
esclarece ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, cuja
posse na Comissão foi posterior, que a iniciativa foi da
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Por esta razão, decidi publicar o ato, valendo
mé da presente sessão. Quando li que a repre
sentação havia sido feita pela Comissão Repre
sentativa do Congresso Nacional, nós nos encontrá
vamos em recesso.
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contraram O apartamento vazio, tendo o porteiro do O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi-
prédio informado que já há mais de dez dias não vê dente, faço a ~etificação nesta notificação imediata-
ninguém por lá. A seguir, em seu gabinete, os fun- mente.
cionários que lá se encontravam disseram que não O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
tinham poderes para receber tal notificação. Final- matéria vai à publicação. (Palmas.)
mente, também não· foi possível notificar o Parla- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
mentar em Alagoas, tanto na Capital, Maceió, como Srs. Deputados já votaram?
em Arapiraca, no endereço por S. Exa. fornecido à O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Câmara dos Deputados. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Convém ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Deputados, que o Deputado Talvane Albuquerque V. Exa. a palavra.
foi localizado em Arapiraca, Alagoas, na sexta-feira, . O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
dia 5 de março, via telefone, pelo Secretário da Co- - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vol-
missão de Constituição e Justiça e de Redação, ten- tamos a insistir com a bancada do PMDB, pois fal-
do informado que se deslocaria para Brasília, onde tam vários Srs. Parlamentares do nosso partido.
receberia pessoalmente a notificação no sábado, dia S.Exas. poderiam comparecer agora ao plenário
6 de março, o que ensejou o cancelamento de todos para ampliar e melhorar mais ainda o quorum de
os procedimentos até então adotados para que um que precisamos nesta noite.
funcionário da Comissão viajasse a Alagoas naquele Apelamos à bancada do PMDB para que se
mesmo dia, a fim de notificá-lo. apresente urgentemente no plenário.

Posteriormente, em novo contato telefônico, in- () SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Às
formou o Deputado que não havia encontrado vaga 8h40min encerraremos a votação.
no vôo do dia 5 de março, mi3-s que já dispunha de A Mesa recomenda aos seus Parlamentares
reserva para vir à Brasília no domingo, dia 7 de mar- que permaneçam em plenário, porque teremos ou-
ço, e que no dia seguinte, segunda-feira, às 9h, tras votações.
compareceria à Comissão acompanhado de seu ad- O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
vogado. Novamente deixou de honrar seu compro- Presidente, a bancada do PMDB mais uma vez soli-
misso o Deputado Talvane Albuquerque, curiosa- cita aos companheiros Deputados João Henrique,
mente, sob a alegação de que não encontrara vaga José Priante e outros que compareçam a este plená-
disponível no vôo para Brasília, mesmo tendo no dia .rio, para que aumente ainda mais o quorum da pre-
anterior informado que havia lugar. sente sessão.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
Diante disso, decidi enviar a Alagoas um fun- palavra pela ordem.

cionário da Comissão de Constituição e Justiça e de O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem
Redação, o Sr. Nilvo José Sezerino, na última tenta-

V. Exa. a palavra.
tiva de entregar pessoalmente a notificação ao De- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revi-
putado. Após ter visitado todos os endereços de S.
Exa., tanto em Arapiraca como em Maceió, e ainda são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convoca
ter diversos contatos telefônicos com a mãe do Par- os Srs. Parlamentares que ainda não votaram para
lamentar, o funcionário não conseguiu encontrar o que venham imediatamente a plenário fazê-lo. Nova-
Deputado Talvane Albuquerque, tendo recebido uma mente alerta que ainda esta noite estaremos votan-
série de informações desencontradas e que não se do o mérito da proposta, o projeto que prorroga e au-
confirmaram. menta a alíquota da CPMF.

Por isso é absolutamente fundamental que pos-
samos concluir esta votação e outras votações nomi
nais e que venham ao plenário antes da votação do
mérito da proposta, o mais rapidamente possível.

O PSDB reitera o voto "não" nesta matéria.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "não" e solicita à sua bancada que permaneça em
plenário, porque teremos várias votações ainda hoje.

O PPB encaminha o voto "não".



VOTARAM:
Sim: 128;.
Não: 342;
Abstenções:3;
Total: 473.
É rejeitado o requerimento de adiamento da

discussão, por 10 sessões, da Proposta de Emenda
à Constituição nl! 637/99.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - No
bre Deputado Osvaldo Coelho, V. Exa. poderá fazer
a retificação na própria bancada.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a pal~vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não" e reitera apelo aos Srs. Parla
mentares para que venham ao plenário e aqui per
maneçam, pois após esta votação deveremos iniciar
a discussão da matéria para em seguida termos ou
tra votação.

Deveremos ter mais duas ou três votações
esta noite. Portanto, pedimos aos nobres pares que
permaneçam em plenário.

O PFL, nesta votação, recomenda o voto
"não".
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O SR. OSVALDO COELI10 - Sr. Presidente, O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
peço a palavra pela ordem. .- RN. Sem revisão "do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Tem peço aos companheiros do PMDB, Deputados Freire
V. Exa. a palavra. Júnior, José Chaves e José Priante, que se estão di

rigindo ao plenário, que se apressem para participar
O SR. OSVALDO COELHO (PFL - PE. Sem desta votação.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, para tirar dúvi- O SR. ELTON ROHNELT _ Sr. Presl'dente,
das, meu voto é "não".

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ELTON ROHNELT (PFl - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo solicita
à sua base de apoio que vote "não" nesta matéria.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra peJa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, os mapas das por
tarias mostram a presença de 496 Srs. Parlamenta
res hoje na Câmara dos Deputados.

É absolutamente fundamental que aqueles que
ainda não vieram ao plenário aqui acorram, a fim de
decidirmos matéria de grande relevância para o País,
de forma unânime. Não importa se votarão a favor ou
contra. É de suma importância que todos estejamos
aqui para deliberar, é nossa responsabilidade.

Apelo aos Parlamentares do meu partido,
PSDB, para que venham ao plenário votar e aguar
dar a próxima deliberação, que deverá versar sobre
o mérito da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ape
nas para corrigir, há 498 Deputados presentes na
Casa, Deputado Aécio Neves.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vou
encerrar a votação. Todos os Srs. Deputados já vo
taram? (Pausa.)

A votação está encerrada.
A Mesa vai anunciar o resultado.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
- RN. Sem revisão do orador.) - Mais uma vez, Sr.
Presidente, peço à bancada do PMDB que compare
ça ao plenário a fim de evitarmos que a votação da
matéria se estenda para quinta ou sexta-feira. e pos
samos concluí-Ia na tarde ou noite de amanhã. E im
portante a presença da bancada do PMDB hoje para
dar início à votação desta matéria.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à sua bancada que teremos
várias votações ainda na noite de hoje. Solicita a sua
bancada que permaneça em plen~rio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
encaminha o voto "sim" e solicita à sua bancada que
.permaneça em plenário para a votação.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.
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Proposição: PEC N° 637/99 - REQUERIMENTO
ADIAMENTO DISCUSSÃO

Início Votação: 09/03/1999 20:19

Fim Votação: 09/03/1999 20:41

Resultado da Votação
Sim 128
Não 342
Abstenção 3

Total da Votação 473

Art. 17 1

Total Quorum 474

Obstrução O

PresidIram á votacão: heráclito Fones - 19:22

Orientação
PFL -Não
PMDB - Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB -Não
PSB/PCDOB - Sim
PPS-Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
.Badu PiGanco PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Edüardó Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Fátima Pelaes PSPB Não

Jurandil Juarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT SIm

Oeusdeth Pantoje PFi... Não

Elclone Barba/no PMOB Nãc

Gerson Peres PPB Nãc

Giovanni Queiroz POT SIm

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garciá PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

PauderneyAvelino PFL Não

Silas Câmara PFL Não

Vanessa Graziiotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas :"8

RONOONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMOB Não

Eurípedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Não

Marinha Raupp PSOB Não

Nilton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim

IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

Márcio Bittar PMOB Sim

Marcos Afonso PT Sim

"Nilson Mourão" ~T 2im

Sérgio Barros POT Sim

Zila Bezerra PFL Não
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Partido Bloco Voto

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não
Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Arilarildo PPE Nãc
Paulo Mourão PSDB Nãc

Total Tocantins: &

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB ;Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
~~~c:.~~ :1~,;ha PSDB "I"~

l=:",h::l",til:5n M;:>deira PSDB i'll::io

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSL/PMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PMDB Não
Amon Bezerra PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda . PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Manoel Salviano PSDB· Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moroni Torgan PSDB Não
Nelson Otoch . PSDB Não
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feijó ,PSDB Não
Sérgio Novais ?SB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Não



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08423

Partido Bloco Voto

CEARÁ
Vicents Arruda PSDB Não

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Art..

Marcelo Castro PMD8 Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFl.. Não

Themistocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abilio PMOB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

l,;arlos Uunga I-'MUIj Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PMDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PMDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraiba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

JOéJtluim ,-,ancisco P;-:L Não

Jocl De Ho!!anda P:=L Não

los') Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não
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Partido Bloco VOto
PERNAMBUCO
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Abstenção

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim

Salatiel Carvalho PMDB Não

Severino Cavalcanti PPS Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTS Não

Augusto Farias PPS Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sinn

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Não

José Thomaz Nonô PSDB Não

Luiz Dantas PSD PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PMDB Não

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Sim
O"","' ..n. \ l""\I~,..I")r("l.t'to PSB PSB/PCDOB Sim,• _ •• _ .. ..-••4 ........ __

Séroio RFlis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PDT Sim

Eujácio Simões PL PLlPST/PSUPMN/PSD Não

Félix Mendonça PTB Não

Francistônio Pinto PMDB Não

Geddel Vieira Lima PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Azi PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Car10s Aleluia PFL , Não

José Lourenço PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 39

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Nao
~~:t=:.:!~ ~~~=tt=~

MC'lr"'\n
t-· 'o;IfJ'&J

Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Elis\~u Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Linco'n Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria Elvira PMDB Não
Maria Lúcia PMDB Não
Má,iu de Oliveira F:.1DB Não
Narcio Roárigues PSJB N&o
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
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Parti.do Bloco Voto
MINAS GERAIS
Olímpio Pires PDT Sim.

Osmânio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PSDB Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgílio Guimarães PT Sim

Vitlorio Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Zaire Rezende PMDB Sim

Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 47

EspiRITO SANTO
A1oízio Santos PSDB Ni!lo

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Não

Magno Malta PTB Não

Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim

A1dir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSDB Nao
A1merinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Santana PT Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
EberSilva PDT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB , Não
lédioRosa PMDB Não
Jair Bolsonaro P?B P''11
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
.João Mendes PMD~ Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não

Luís Eduardo PSDB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Lujz Salomão PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PMDB Abstenção
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feij6 PSDB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB!PCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simi30 Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 45

SAOPAULO
Alberto Mouri3o PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

A1oizio Mercadante PT SI.11
.hJ~;,~!~ ~!:.::-:e~ ~,?rrAir::J

,",C["\1:l ~!~~• 0:.- __

André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Nãc.
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sé PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sirll
Emerson kapaz PSDB N"ão
Evilésio Farias PSB "·PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo ~OT Sim
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Partido Bloco Voto

SÃO PAULO
Franco Montoro PSDB Não

Gilberto Kassab PFl Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José de Abreu PSDB Abstenção

José Dirceu PT Sim

José Genoino PT Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio POT Sim

Julio Semeghini PSOB Não

Lamartine PoseUa PMOB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Não

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim

Maluly Netto PFl Não

Marcelo Barbieri PMOB Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Medeiros PFL Nf!ío

Milton Monti PMOB Não

Nelo Rodolfo PPB Sim

Nelson Marquezelli PTB Não

Neuton Lima POT Sim

Paulo Kobayashi PSOB Não

Paulo Lima PFL Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PPB Não

Kooson .-UIIIC:> I-'t-L Nao

Rubens Furlan PFL Não

Salvador Zimbaldi PSOB Não

Sampaio Oória PSOB Não

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Xico Graziano PSOB Não

Zé índio PPB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Uno Rossi PSOB Não

Murilo Domingos PTB Não

Osvaldo Sobrinho PTB Não

Ricarte de Freitas PSOB Não

Wilson Santos PMOB Não

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz P~doB PSB/PCDO~ Sim

Alberto Fraga- PMOB Nlh

Geraldo Magela PT Sim·

Maria Abadia ~SOB Não
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Pastor·Jorge" PMDB Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Euler Morais PMDB Não

Geovan Freitas PMDB Não

Jovair Arantes PSDB Não

Juquinha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vânia PSDB Não

Luiz Bittencourt PMDB Não

Nair Xavier Lobo PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Canedo PSDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Sim

Ronaldo Caiado PFL Não

Vilmar Rocha PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Não

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSD8 Não

Nelson Trad PTB Não

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Chico da Princesa PTB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSDB Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Iris Simões PTB Não

Ivanio Guerra PFL Não

José Carlos Martinez PTB Não

José Janene PPB Não

Luciano Pizzatto PFL Não

Luiz Carlos Hauly PSDB Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não

Nelson Meul'e:r PPB Não
Odílio Balbinotti PSDB Não
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO SUL
Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMOB Não

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 27

Partido Bloco Voto
PARANÁ
Osmar Serraglio PMOB Não
Padre Roque PT Sim
Pastor Oliveira Filho PPB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antónlo Carlos Konder Reis PFL Não
Carli\o Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Não
Edison Andrino PMOB Não
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolalli PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Chdinacki PT Sim
Pedro Billencourt PFL Não
Raimund<? Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Prello PT Sim
Alceu Collares POT Sim

. Augusto Nardes PPS Não
Caio Riela PTS Não
Cezar Schirmer PMOS Não
Darcisio Perondi PMOB Não
Enio Bacci PDT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marronl PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPS Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nels6n Proença PMDS Não
Osvaldo Biolchi PMDS Não
Paulo José Gouvêa PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Paulo Paim PT Sim
Por '1.)'3:0 de ~é::!ttos Df"\T 1"1'11

Roberto Argenta PFL Não
Synval Guazzelli PMC8 Não
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - So- tem sido usada a argumentação de que devemos
bre a mesa outro requerimento do mesmo teor. aprovar essa contribuição, porque virá atender à

Sehor Presidente, saúde da população. .
Requeremos, nos termos dos artigos 117, inci- Acho essa argumentação uma hipocrisia por

so X e 177,- do Regimento Interno da Câmara dos parte da Presidência da República, dos seus Minis-
Deputados, o adiamento da discussão da Proposta térios e da bancada que sustenta o Governo Fede-
de Emenda à Constituição n2 637-B, de 1999, que ral, porque, desde a primeira vez que foi instituída a
"Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provi- CPMF, os investimentos na área de saúde não cres~

sória sobre movimentação ou transmissão de valo- ceram. Ela não veio acrescentar absolutamente
res e de créditos e direitos de natureza financeira, a nada, principalmente se compararmos o que foi in-
que se refere o art. 74 do Ato das Disposições Cons- vestido de outras fontes. Outras fontes do Ministério
titucionais Transitórias", por 5 sessões. da Saúde foram diminuídas, ao longo do tempo. Se

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - transformarmos em dólar, hoje é aplicado menos do
Geraldo Magela, Vice-Lider do PT - José Genoíno, que em 1989.
Lider do PT. Os Srs. Parlamentares da base de sustentação

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Há do Governo dizem que a verba arrecadada servirá
manifestação junto à Presidência do Deputado José para pagar ao Fundo Monetário Internacional - essa
Genoíno. argumentação foi dada na Comissão Especial e tém

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, sido dada aqui - e que é para aumentar a alíquota,
peço a palavra pela ordem. usando o discurso da estabilidade financeira. Se é

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem por isso, não é para a Saúde, pois, se desejam a es-
V. Exa. a palavra. tabilidade financeira, basta não pagar 1 milhão de

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re- dólares por semana, como hoje ocorre.
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a retirada Eles dizem que é para melhorar a Saúde. Vão
do requerimento. ver a população lá na base: o cidadão comum, quan-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Reti- do necessita de atendimento médico ou hospitalar,
rado o requerimento. fica em filas, um, dois, três dias, semanas, meses,

O SR. AIRTON DIPP - Sr. Presidente, peço a sem ser atendido.
palavra pela ordem. . _ Se o Govemo realmente quer investir mais na saú-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem de; deve combater a sonegação. O próprio Secretário da
V. Exa. a palavra. Receita Federal disse ao Jornal do Brasil que ela eXiste.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Sem revisão Inclusive afirmou que, dos cem maiores contribuintes da
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior CPMF, 48 jamais declararam Imposto de Renda
meu voto foi "sim". Essa situação nos dá a impressão de que a

O SR. NELO RODOLFO (PPB - SP. Sem revi- bancada governista não lê documentos e o que é di-
são do orador.) - Sr. Presidente, quero retificar: meu vulgado pela imprensa. Ou, se os lê, faz ouvidos
voto foi "não". moucos e cai de joelhos às exigências do Fundo Mo-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Forte~) - Feito netário Internacional, pois deseja votar esse assunto
o registro, para inclusão nos Anais da Casa. sem discuti-lo com mais tempo e maior profundida-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - de. Se o Governo quisesse o debate, teria sido apro-
Vamos dar início à discussão da matéria. vada a convocação dos Ministros à Comissão Espe-

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, cial e o prazo para a votação teria sido prorrogado
Deputado Arlindo Chinaglia, para encaminhar contra. por mais dez sessões, como pedimos.
O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT -·SP. Sem revi- Na verdade, o Governo tem medo do debate,
são do orador.) - Sr. Presidente, por cessão, vai fa- pois sabe que esse dinheiro não será alocado ao
lar em meu lugar o Deputado Dr. Rosinha. atendimento das necessidades da -população - não

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con- falo sequer nos direitos - no que se refere à saúde.
cedo a palavra ao Deputado Dr. Rosinha, por cinco Pelo contrário, esses recursos serão destinados ao
minutos, para debater a matéria. atendimento de interesses da banca internacional,

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão que assim exige.
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Hoje, todavia, com o discurso de que estão de-
desde o início da,;,ramitação do projeto da CPMF, fendendo a Pátria, querem dizer que n6s, do Partido



Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha,
assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Osmânio Pereira, § 22 do artigo 18 do
Regimento Interno, e Heraclito Fortes, 12

Vice-Presidente.

O SR. CLEMENTINO COELHO -Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, registrei obstrução, mas meu voto é
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Lourenço para
falar a favor.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos aqui conhecem profundamente a
matéria em discussão. Entendo que, dado o momen
to em que vive o País, todos temos, especialmente
os que compõem a base parlamentar do Governo,
de votar para que a Nação entre numa fase de tran
qüilidade e tenha a sensação de que Ó Congresso
está identificado com os val.ores da República, do
País, e com a sua moeda.

O Brasil inteiro entende que a inflação é um
mal maior a ser combatido; que só eliminando o défi
cit públióo poderemos acabar com a inflação.
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dos Trabalhadores ou da Oposição, não o fazemos. Por isso, conclamo todos os companheiros a vo-
Nós, pautados ~o amplo discurso de defesa do País, tarem ·sim", para que possamos ter um País sem infla-
dizemos qúe defendemos, sim, os trabalhadores, os ção e uma moeda que se possa qualificar como tal.
que não têm acesso a absolutamente nada, como os O SR. PRESIDENTE (Heráclito 'Fortes) - Con-
pobres e os miseráveis que procuram o SUS. cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Salomão para

Dizer, como tentaram na Comissão Especial, falar contra. S.Exa. dispõe de cinco minutos.
que não somos defensores do Sistema Único de O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão
Saúde não corresponde à verdade. Nós, do Partido do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dos Trabalhadores, já o defendemos na Constitui- sinto-me forçado a mudar a ,intervenção que pretendia
ção, na qual inserimos fontes de recursos. Além dis- fazer, porque não posso perder a oportunidade de co-
so, os Deputados Eduardo Jorge e Waldir Pires mentar o discurso do nobre Deputado José Lourenço.
apresentaram emenda constitucional, reiterando a S. Exa. invoca a necessidade de aprovar a CPMF para
vinculação da receita. Na Comissão Especial, não reduzir o déficit público e evitar a inflação. S. Exa. não
somente a reapresentamos, em termos de substituti- poderia ter sido mais infeliz, ao escolher como argu-
vo à emenda, como podemos referir a fonte onde mento exatamente o pior tributo que se poderia criar. A
buscar dinheiro, no caso agora em urgência, comba- Contribuição Provisória sobre Movimentação Financei-
tendo a sonegação fiscal. Não existem maiores de- ra é um imposto inflacionário, pelo seu caráter cumula-
fensores do SUS do que nós. O Governo, porém, tivo, pelo seu caráter regressivo. De modo que não ha-
com o discurso hipócrita de atender à Saúde, atende veria pior escolha para o Govemo fazer, em relação à
ao Fundo Monetário e aos banqueiros. ' inflação, do que esta.

Nesse sentido, somos contra. Porém, Sr. Presidente, quero encaminhar con-
tra com a autoridade de quem encaminhou a favor
da criação do IPMF em 1993, de quem apoiou, como
cidadão, a criação da CPMF, porque estava fora do
Congresso em 1996, com a esperança de que, de
fato, fossem carrear recursos para: a Saúde, para a
área social. Mas, na verdade, o que pudemos obser
var historicamente foi uma série de, desvios, foi a
substituição das fontes de financiamento da Saúde,
porque na medida em que se criou a CPMF foram
sonegados recursos de outras fontes para financiar
as atividades da Saúde, que hoje se encontra em
estado caótico.

Por isso, temos agQra a responsabilidade de
examinar a PEC já aprovada no Senado, que está
eivada de problemas porque deixou de ser uma pror
rogação, em função do cochilo do Governo, que im
pediu que essa contribuição fosse cobrada a partir
do dia 23 de janeiro passado.

É preciso denunciar que a reinstituição da
CPMF é, na verdade, uma meia-sola para o já com
balido sistema tributário nacional. '·Este, sim, está ca
rente de uma revisão profunda para encaminhar so
luções, não só. para o problema fiscal do Governo
Federal, mas também para o novo reequacionamen
to do pacto federativo.

Razoável e justo seria que o Congresso, na plenitu
de dos mandatos que agora se iniciam nesta Legislatura,
discutisse a reforma do sistema tributário, a reforma do
pacto federativo, e não fazer mais uma meia-sola que só
vai atender aos interesses do Govemo Federal, que não
contempla a necessidade fiscal dos Estados., porque a
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CPMF não é objeto da partilha da receita entre as ou- Comissão Especial relativa a essa matéria é sim-
tras Unidades da Federação. plesmente a de assegurar que todos os elementos

Por isso, Sr. Presidente, não nos vamos iludir. necessários ao perfeito julgamento da decisão dos
A CPMF não está sendo instituída para combater a Srs. Deputados estão contidos no relatório do Depu-
inflação coisa alguma. Ela é uma exigência dos cre- tado Pauclemey Avelino, não apenas em relação a
dores internacionais e do FMI, e não vai contemplar quem paga, como se fiscaliza a cobrança, como
a Saúde nem a Previdência Social; vai entrar no bolo fluem os recursos, seu destino, tanto na saúde,
tributário para poder reequilibrar, pela via mais per- quanto na Previdência, sua correta aplicação, mas
versa, as finanças do Governo Federal. também quanto a sua provisoriedade.

Temos o dever de negar a aprovação dessa Não há, portanto, por que temermos que haja
medida, porque hoje a sociedade brasileira repudia o qualquer tipo de ausência de fiscalização, pois o
Governo Fernando Henrique Cardoso, depois de ter .automatismo eletrônico nos leva a uma facilidade
sido ludibriada, enganada. Estão aí os dados da que raras vezes se encontra em contribuições dessa
pesquisa feita no meu Estado, o Rio de Janeiro, natureza; não há por que temer que, com o anda-
mostrando que 67% dos cariocas e fluminenses es- mento da reforma tributária e as sucessivas conquis-
tão condenando o Governo Fernando Henrique Car- tas sobre a inflação, se venha a permanecer com
doso e não lhe querem delegar mais essa capacida- esse imposto por mais tempo do que aquele que
de de taxar o já sacrificado contribuinte brasileiro. está no projeto de lei.

No entanto, Sr. Presidente, éomo aqui há uma Portanto, nosso pronunciamento e nosso voto
maioria governista que se tem revelado ainda disci- são favoráveis à aprovação da Proposta de Emenda
plinada na tentativa de socorrer este Governo "insal- à Constituição nIl 637-B, de 1999.
vável", é possível que a medida seja aprovada. Nes- Era o que tinha a dizer.
se sentido, há três emendas fundamentais para mi- Durante o discurso do Sr. Márcio For·
norar o mal maior que seria a aprovação da PEC em tes, o Sr. Heráclito Fortes, 112 Vice-Presiden-
discussão: a Emenda nll 6, do Deputado Marcelo te, deixa a cadeira da presidência, que é
Déda, que dá maior oportunidade para permitir que a ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente.
Receita Federal possa se valer da única vantagem O SR. PRESIDENTE (Michel Tem€lr) _ Para
que a CPMF permite, exatamente a de perseguir os •
sonegadores dos demais tributófi, .a partir do monito- falar contra, concedo a palavra ao Deputado Jose

Roberto Batochio.
ramento das suas movimentações financeiras; outra O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-
emenda da maior oportunidade é a do Deputado SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
Miro Teixeira, Líder do PDT, que vincula 10% da re- e Srs. Deputados, atento aos debates que aqui ocor-
ceita da União à Saúde.

reram na' tarde de hoje, pude verificar que alguns co-
Finalmente, peço a atenção· deste Plenário legas Parlamentares consideram a aprovação desta

para a minha emenda, que, módestamente, preten- proposta de emenda constitucional como uma ques-
de corrigir uma injustiça: o caráter cumulativo e não tão jurídica singela, simples e que não necessita de
progressivo, mas regressivo, da CPMF, que permiti- maiores indagações nem de maiores aferições no
ria compensar o que foi pago efetivamente pelos que diz respeito à sua constitucionalidade e à sua
contribuintes na hora do ajuste anual da declaração técnica legislativa.
do Imposto de Renda, porque não é justo que as Houve Parlamentar que disse que a questão
pessoas que pagam tributo sejam forçadas a pagar não oferece complexidade alguma na exata medida
também a CPMF. em que estamos apenas majorando a alíquota já

Por isso, Sr. Presidente, peço ao Plenário que na prevista no art. 74 do Ato das Disposições Constitu-
hipótese, que espero não seja observada, de a CPMF cionais Transitórias.
ser aprovada, prestigie as Emendas nlls 6,10 e 12. Sras. e Srs. Deputados, esta não é a verdade

Era o que tinha a dizer. da discussão que se trava hoje na Câmara dos
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para Deputados. Estamos no exato momento de cometer-

falar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado mos uma rematada inconstitucionalidade ao aprovar-
Mareio Fortes. mos esse projeto de emenda constitucional. Explico-

O SR. MARClO FORTES (PSDB - RJ. Sem revi- me: quando esta emenda constitucional começou a
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tramitar no Senado Federal, estávamos exatamente no
a manifestação de quem participou como Presidente da biênio fixado no art. 74 do Ato das Disposições Constitu-
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cionais Transitórias, motivo pelo qual, antes de expi- uma autorização para a União cobrar a contribuição,
rar esse prazo, ele poderia, sim, ser prorrogado. de acordo com a Constituição da República Federa-

Só se pode prorrogar aquilo que está em vi- tiva do Brasil (art. 65, § 1l1
; arts. 200 e· segi,1Jntes do

gor, em vigência, que está produzindo o fenômeno Regimento Interno).
jurídico da eficácia. Acontece que o art. 74 do Ato E por que mudamos a ementa? Porque muda-
das Disposições Constitucionais Transitórias é um mos o texto da proposta de emenda constitucional
preceito de vigência temporária, limitada no tem- vinda do Senado. A matéria não pode ser votada
po. Para os que não são afeitos à área do Direito sem que o texto retorne ao Senado Federal.
explico-me mais minuciosamente. As leis, como O PDT vota "não".
acontece com todos os seres vivos, nascem, vi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
vem e morrem. Como nasce uma lei? Por meio do a palavra ao Deputado Darcísio Perondi, para falar a
processo legislativo. E como morre uma lei? Por favor da matéria.
meio de outra lei que a revoga ou que a modifica. O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Excepcionalmente, há leis cuja vida é limitada pelo
legislador no tempo. É exatamente o que acontece Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
com o art. 74 do Ato das Disposições Constitucio- Srs. Deputados, a CPMF;· votada há dois anos, foi
nais Transitórias, que diz que, por vontade expres- marcada com o nome deUContribuição da Vida". De
sa do legislador constituinte, li CPMF só poderia fato, ela melhorou a saúde do País e injetou mais re-
ser cobrada no prazo de dois anos. cursos no orçamento da Saúde.

A lei que regulamentou essa Emenda Constitu~ Desinformada está a Oposição. Em 1994 - que
cional nll 12, qual seja, a Lei nll 5.539, de 12 de de- ano terrível! -, foram 7 bilhões de reais; em 1995,

melhorou, passou para 13 bilhões e meio, mas tam-
zembro de 1997, reafirmou o seguinte: bém foi um ano terrível. Houve atrasos e falta de re-

"Observadas as disposições da Lei nll 9.311, cursos para a vacina. Em 1996, foram aproximada-
de 24 de outubro de 1996, a Contribuição Provisória mente 14 bilhões; em 1997, 18 bilhões e meio; em
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e 1998, 19,3 bilhões; em 1999, teremos 19 bilhões e
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - 600 ·Ih- d· anta - h.ml oes e reaiS, com uma v gem: nao ave-
CPMF - incidirá sobre os fatos geradores ocorridos rá necessidade de pagar. a dívida do Fundo de Am-
no prazo de 24 meses, contados a partir de 23 de ja- paro ao Trabalhador.
neiro de 1997".

A CPMF, sim, destinou mais recursos para a
Ora, em 23 de janeiro de 1999, o art. 74 do criança, para o velho e para os hospitais. Ela é, de

Ato das Disposições Constitucionais. Transitórias
deixou de existir no universo jurídico brasileiro; de- fato, a contribuição para a vida. Esta Casa, outra
sapareceu do nosso ordenamento jurídico e, por- vez, votará pela vida, votando pela CPMF.
tanto, não pode ser prorrogado por uma nova O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reque-
emenda constitucional. O Senado, quando iniciou rimento sobre a mesa:
.a discussão desse projeto, poderia propor sua Requeremos, nos termos regimentais, o encer-
.prorrogação. Mas, depois de 26 de janeiro de ramento da discussão· da Proposta de Emenda
1999, o preceito morreu. Não podemos ressusci~ Constitucional nll 637-B, de 1999.
tar, através da sua prorrogação, um preceito legal Assinam os Srs. Líderes Arnaldo Madeira, Li-
que se encontra morto. der do Governo - Inocêncio Oliveira, Lider do PFL

Por essa razão, Sras. e Srs. Parlamentares, o - Geddel Vieira Lima, Odelmo Leão, Lider do PPB
Relator do projeto de emenda constitucional que dis- - Aécio Neves, Lider do PSDB e Roberto Jeffer-
cutimos, o eminente Deputado Pauderney Avelino, son, Lider do PTB.
alterou a ementa do texto que recebemos do Sena- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
do, que veio da seguinte forma: ·Prorroga, alterando do a palavra ao Sr. Deputado Milton Temer para en-
alíquota, a Contribuição Provisória". caminhar contra.

O relatório do Sr. Deputado Pauderney Avelino O SR. MILTON TEMER (PT - RJ. Sem revisão
mudou a ementa que veio do Senado Federal e as- do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
sim ficou redigida: "Outorga a competência à União". a Liderança do Governo, por intermédio do Deputado

Já não estamos mais prorrogando, Sras. e Srs. Arnaldo Madeira, mais uma vez reitera seu interesse
Deputados. Alteramos a ementa que faz parte do em fazer com que esta Casa não tenha informação
corpo da lei para propor não uma prorrogação, mas nem debata seriamente a questão da CPMF.



,Usamos o Regimento quando nos interessa.
Dentro do argumento do histórico democrata deste
País, o Líder do PPB, Deputado Gerson Peres, S.
Exa. diz que democracia é o direito da Maioria de
esmagar a Minoria no Plenário. O Regimento vale
quando é para interromper. o jogo democrático, mas
não vale para mantê-lo. Suspender esta discussão
agora seria uma covardia contra o povo brasileiro,
porque é uma forma de empurrar a votação pela
goela de todos.

Todos sabem que o objetivo de interrompê-Ia é
conduzir uma votação que já tem seu resultado prefi
xado. É a maneira de se colocar o tapete sobre o de
bate, através do qual'os Deputados da Oposição te
riam a oportunidade de mostrar toda a falácia embu
tida nesse projeto da CPMF, que o Governo enviou
a esta Casa.

A CPMF é uma contribuição provisória que,
pela terceira vez, é garantida como provisória, ga
nhando mais um ano de existência. Foi assim na pri
meira votação, na segunda e também agora.

O Deputado Marcio Fortes disse que a contribui
ção irá durar mais um ano. F.oi assim desde a primeira
votação. No fim de 1999, arranjarão outro argumento.

É preciso manter este debate. Faço apelo ao
Plenário no sentido de que não aceite o requerimen
to de suspensão da discussão.

Era o que tinha a dizer.
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O Deputado Arnaldo Madeira, que trabalhou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
para que não houvesse convocação dos Ministros encaminhar contra, tem a palavra o Deputado Sérgio
do Governo para explicarem, diante da Comissão e Miranda. .
do povo brasileiro, as razões do Governo para o au- O SR. SERGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB -
mento da CPMF, é o mesmo que encabeça agora o MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
requerimento para suspensão do debate sobre essa taria de encaminhar pelo Líder do PSB por cinco mi-
questão no plenário. Não é de surpreender, porque o nutos, conforme reza o art. 117, §1 2, do Regimento
próprio Líder do Governo já disse que os Ministros Interno desta Casa.
receberam os Deputados e resolveram todas as Vou argumentar contrariamente ao requeri-
suas dúvidas. Por isso estamos votando hoje. Não é mento. Tenho em mãos e vou apresentar a V. Exas.
verdade. O povo brasileiro está nos acompanhando; um artigo do Ministro Adib Jatene, o primeiro Minis-
o povo brasileiro tem agora um instrumento, a TV tro da Saúde do Governo Fernando Henrique, publi-
Câmara, que permite que a Oposição denuncie a cado na revista Veja, que diz: "Constato hoje que a
quebra sistemática da questão democrática neste CPMF ajudoU' mais o Governo do que a saúde dos
Plenário. brasileiros".

Nós já dinamitamos o Regimento ao aceitar- Tenho aqui a revista Carta Capital, do dia 12

mos o interstício; não respeitamos o preceito consti- de abril de 1998. No corpo da revista há uma entre-
tucional. Estamos dinamitando novamente o Regi- vista com o segundo Ministro da Saúde do Governo
mento e a Constituição, quando achamos que não Fernando Henrique, o Ministro Carlos Albuquerque,
estamos modificando a ementa que o Senado nos que diz: "O imposto da saúde é uma farsa".
enviou, como bem explicou o Deputado José Roberto Tenho, ainda, um documento do terceiro Ministro
Batochio. da Saúde do Governo Fernando Henrique, o Ministro

JOSé Serra, o qual, em uma nota da Assessoria Eco
nômica, divulgada em setembro, que consta no Ponto
4, diz: "A arrecadação da CPMF, cobrada a partir de
23 de janeiro de 1997, não beneficiou a Saúde".

Sras. e Srs. Deputados, poupem-nos, não agri
dam nossa inteligência, afirmando que a CPMF é para
carrear mais recursos para a Saúde e a Previdência.

Mesmo aqueles que discordam politicamente do
Ministro José Serra respeitam-no por sua inteligência e
conhecimento das contas públicas. S.Exa., de forma
didática, desfaz, em seu documento, uma confusão
corriqueira: verba para saúde não é igual a verba para
o Ministério da Saúde; verba para o Ministério da Saú
de inclui inativo e dívida; verba para saúde é o OCC 
Outro Custeio de Capital. Neste ponto, mesmo com a
CPMF, comparando 1995 a 1998, o aumento foi ape
nas de 1%. Se compararmos com o PIB, as verbas
para aSaúde diminuíram 12%.

Meus caros Deputados, como se comprova
que a CPMF é uma contribuição, um tributo que po
derá resolver o ajuste fiscal? Neste ano temos um
déficit de 10% no PIB para pagar juros. É uma loucu
ra total, meus amigos! Toda a arrecadação estadual,
municipal e federal alcança 30% do PIB, e 10% são
para pagar juros, um terço de toda a arrecadação!

Não podemos aprovar a CPMF. Temos de co
meçar a reagir, caros Deputados. Vamos reagir a
essa política econômica que está quebrando o País.
Temos, para comprovar o desvio da CPMF 
V. Exas. sabem disso - o orçamento fiscal e o da



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? (Pausa.)

Deputado Miro Teixeira, como V. Exa. orienta
sua bancada?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tenho a impressão
de que estava inscrito para encaminhar contra o re
querimento o Deputado Pompeo de Mattos. Solicito
esclarecimentos da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..: Esta
mos na fase de orientação de bancada, Deputado
Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA - A fase de encami
nhamento já encerrou?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim,
Excelência. .

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, esta
mos diante de matéria que envolve discussão de
mérito. Obviamente, os Deputados que votarem ago
ra a favor do encerramento da discussão estarão, de
pronto, antecipando o voto a favor da CPMF.

Por isso, peço a V. Exa. permissão para dizer,
não apenas à minha bancada, mas ao conjunto dos
Deputados, que a Contribuição Provisória sobre Mo
vimentação Financeira pode não ser má idéia. Pode
ria ser boa idéia estabelecer novo imposto para sus
tentar a saúde pública e parte dos encargos da Pre
vidência Social no nosso País, mas a rigor o que se
produz é um novo imposto, que se acresce aos já
existentes. O Brasil játem uma carga tributária.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Miro Teixeira, sou obrigado a lembrar que V. Exa.
dispõe de um minuto para orientar a bancada. Regi
mentalista que é, V. Exa. há de compreender a posi
ção da Presidência.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Vou concluir, Sr. Pre
sidente. A situação vivida hoje pelos que produzem
é insustentável; pelo lado dos trabalhadores tam
bém. Não acreditamos que, nessa circunstância, a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira seja útil à vida dó País. Votaremos contra o en
cerramento da discussão.

Gostaríamos de prosseguir nessa discussão,
mas o tempo agora é exíguo. Se a matéria for apro
vada no mérito, tentaremos aprovar destaques que
aperfeiçoem a idéia.

O PDT vota contra o requerimento.
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seguridade social, publicados juntos, mas diferentes. Como vota o Partido Trabalhista Brasileiro?
O orçamento da seguridade social, pela Constitui- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
ção, é vinculado aos gastos da Saúde, da Previdên- Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, o PTB
cia e da Assistência Social. No orçamento votado vota "sim".
aqui há uma.transferência.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento. Como vota o PSB, Deputado?

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr; Presidente,
votamos "não", mas quero concluir meu raciocínio.

Há uma transferência de recursos da segurida
de social. Isso é inconstitucional e ilegal para o orça
mento fiscal.

Meus caros Deputados, vamos refletir, não nos
vamos deixar cair no engodo, como· diz o Ministro
Carlos Albuquerque. Vamos dar um basta a esta po
lítica econômica. Vamos reagir.

Foi noticiado agora pela TV Bandeirantes que
o Governo quer votar hoje à noite esta matéria, por
que amanhã vai ser divulgado pela imprensa que as
emendas dos Deputados foram cortadas. Grande
parte dessas emendas são da fonte da CPMF. Vão
tirar o dinheiro das emendas dos Deputados, cuja
fonte é a CPMF, para transferi-lo para o pagamento
dos custos da política econômica. Este é motivo da
pressa de se votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSB, Deputado?

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, o
PSB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCOS· CINTRA·,(Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na opinião
do Bloco PUPST/PMN/PSUPSD, a CPMF é um im
posto de enorme complexidade, que cumpre função
importante na sociedade brasileira, contrariando até
a posição externada por aqueles que defendem a
sua continuidade, acreditando ser eficiente, justo e
capaz de distribuir a carga tributária de maneira justa
e de ser arrecadado de maneira eficiente e barata.

Contudo, votamos contrariamente à sua apro
vação, exclusivamente em virtude da oportunidade e
da impossibilidade. Acreditamos que esse imposto
efetivamente não será capaz de cumprir o seu princi
pal objetiv::>, ou seja, o ajuste fiscal. Pelo contrário,
poderá até agravá-lo, mediante o aumento da carga
tributaria, já excessiva no nosso País, razão pela
quálvotamos contrariamente ao encerramento c;Ias
discussões.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla
reço que estamos votando o requerimento de encer
ramento da discussão.



DUS n2 2 Simples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos, do artigo 161, 11, do

Regimento Interno, destaque para a votação da
emenda n1l 10, apresentada à PEC nIl 637/99.

Sala das Sessões, 9 de Março de 1999. 
Deputado Geraldo Magela. Vice-Líder do PT.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PRESIDE~TE (Michel Temer) - Como
vota o PPB? vota o PFL?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota pelo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota
encerramento, vota "sim". "sim", deixando a discussão do mérito para o mo-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como menta oportuno.
vota o PT? . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem vota a Liderança do Governo?
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- O SR. ELTON ROHNELT (PFL-RR. Sem revisão
putados, o PT propõe a todos que façam uma refle- do orador.) - Sr. Presidente, o Govemo vota "sim"..
xão neste último minuto: será possível que este Par- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
lamento decidirá que o já combalido povo brasileiro, tação o requerimento.
com baixos salários ou desempregado, poderá pa- Os que estiverem de acordo permaneçam
gar mais 15 bilhões por ano de impostos? Será que como se acham. (Pausa.)
não podemos dedicar mais duas horas ao debate Aprovado.
sobre o futuro de 15 bilhões de reais que serão co- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
brados do povo brasileiro? encerrada a discussão. Passa-se à votação da ma-

Li hoje no jornal Correio do Povo, c;to Rio téria.
Grande do Sul, que no acordo assinado ontem com O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
o FMI o Brasil se propõe a ampliar o seu déficit ope- peço a palavra para uma questão de ordem.
racional de 42 bilhões para 62 bilhões. Isso quer di- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
zer que o Brasil aceita ampliar em 24 bilhões o gasto V. Exa. a palavra.
com os juros. Não são gastos com a saúde pública, O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem revi-
com a educação pública, mas com os juros que en- são do orador.) - Sr. Presidente, com base no art.
gordam o bolso dos banqueiros. 162, inciso li, do Regimento Interno, requeiro a V.

Será que este Congresso não pode discutir por Exa. que, antes de iniciar a votação da matéria prin-
mais duas horas esta matéria, para, quem sabe, di- cipal, dê conhecimento ao Plenário dos requerimen-
zer à equipe econômica do Governo que ela pode tos de destaque apresentados à Mesa.
baixar somente seis ·pontos na taxa de juros e, aí O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
sim, desenvolver a nossa economia? Economizaría- não. Acolho. a questão de ordem de V. Exa.
mos, num ano, com seis pontos a menos de juros, PROPOSTA DE EMENDA
12 bilhões de reais, muito mais do que será arreca- CONSTITUCIONALNl! 637/99
dado com o aumento da alíquota da CPMF. (Destaque de Votação em Separado)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que o DUS n2 1 _ Simples
Partido dos Trabalhadores e a população pedem é
uma reflexão mais aprofundada, sim. A política eco- Senhor Presidente:
nômica está indo mal, e podemos mudá-Ia. Para isso Requeremos nos termos do art. 161 do Regi-
é preciso que este Congresso tenha, no mínimo, a menta Interno da Câmara dos Deputados, destaque
coragem de dizer que podemos debater por uma, para votação em separado da Emenda nll 10/99 a
duas ou três horas esses temas e números que tive PEC nIl 637/99, como objetivo de aprova-Ia em subs-
de enumerar rapidamente. tituição a redação original.

O PT vota "não", Sr. Presidente. Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
O SR. PRESIDENTE (Michel "remer) _ Como Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT, José Jenuíno

vota o PSDB? Líder do PT

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem· revi
s~o do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votaoPMDB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB-BA.
Sem revisão do orador.) - Em rápidas palavras, Sr.
Presidente: "sim".



PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NI! 637/99

DUS nSl 4 Simples

Destaque do PPS
(Sustentação à Emenda Aglutinativa)
Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno, destaque da Emenda nll.10 à PEC rt' B:r1!i13,
para sustentaçãodas Bnendas Aglutinativas, em anexo.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Joio Herrmann Neto líder do PPS

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NlI 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DUS nll 5 - Simples

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 161, inciso 11,

do- Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado dà·expressão.

"... instituídas' pela Lei nl! 9.311, 24 de
outubro de 1996, modificada pelà lei nl! 9.539,
de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é
também prorrogada por idêntico prazo','..

contida na parte final do art. 75 acrescentado
pelo art. 11! da PEC nl! 637199 com objetivo de suprimi-Ia.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira .,.. líder do PDT. - José
Genorno -líder do PT. - Newton Lima - PDT.

Destaque de Bancada - PTB.

DUS nSl 6"",: Simples

Nos termos do art. 161, § 22, requeremos des
taque para Emenda n2 3/99, de autoria do Deputado
Luiz Antônio Fleury - PTB/SP, apresentada PEC n2

637-Al99, dado nova redação ao § 1" do art. 75 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

08438 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

PROPOSTA DE EMENDA • § 1ll Observado o disposto no § 6ll do art. 195
CO~~TITUCIONAL NlI 637/99 da Constituição, a alíquota de contribuição será de

. (OestaquE! de Vófação em Separado) 20 centésimos por cento, facultado' ~o Poder Execu-
Senhor Presidente: tivo reduzi-Ia ou suprimi-Ia.·
Requeremos nos termos do art. 161, do Regi- Sala de Reunião da Comissão Especial, de

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque m,arço de 1999. - Deputado Rob~rto Jefferson -
para votação em separado da Emenda nll 10/99 a Llder do PTB. - José Genorno - Llder do PT.
PEC nll 637/99, com a finalidade de elaboração de PROPOSTA DE EMENDA
Emenda Aglutinativa. CONSTITUCIONAL NSI 637199

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. (Destaque de Votação em Separado)
Deputado Miro Teixeira líder do PDT; Jo8éGenurno DUS nSl 7 _ Simples
líder do PT.

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nll 3/99 a
PEC nll 637/99, com finalidade de elaboração de
Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira - líder do PDT. - José
Genorno -líder do PT.

Requerimento de Destaque

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO NlI 637, DE 1999

DUS nSl8 - Simples

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da' Emenda nll 3, apresentada perante a Comissão
Especial à PE:C nl! 637/99.

Sala das Sessões, . 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Vice-líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DUS nSl 9 - Simples

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos destaque
para votação em separado da expressão

....: e oito ... nos primeiros doze meses, e de
.trinta centésimos, nos meses subseqüentes ... ou
restabelecê-Ias, total ou parcialmente, nos limites
aqui definidos·.

contidas na parte final do § 1° do art. 75 acres
centado pelo art. 11! da PEC nl! 637/99, com o objeti
vo de suprimi-Ia.

Ficando assim a redação final:
·Observando o disposto no § 61! do art. 195, da

Constituição, a alíquota da contribuição será de trin-
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ta centésimos por cento, facultado ao Poder Executi- em separado da expressão "hipótese em que o re-
vo reduzi-Ia". sultado da arrecadação verificado no exercício finan-

Sala das Sessões, e 9 de março de 1999. - ceiro de 2002 será integralmente destinado ao res-
Deputado Miro Teixeira - Líder do PDT. - José gate da dívida pública federal", constante do § 311, do
Genoíno - Líder do PT. - Newton Lima - PDT. art. 75, na redação proposta pelo artigo'1li da Proposta

REQUERIMENTO de Emenda à Constituição nll 637-A, de 1999, que
(Da Banca~a do Bloco PSB/PCdoB) "Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisó

ria sobre movimentação ou transmissão de valores e
DVS N210 - Simples de créditos e direitos de natureza financeira, a que se

Senhor Presidente, refere o art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
Requeremos, nos termos do art. 161, § 211 do Transitórias", com vistas à sua supressão.

RICD, Destaque para Votação em Separado, da ex- Sala das' Sessões, 9 de março de 1999. -
pressão "... ou restabelecê-Ia...", constante do § 11! Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT -
do art. 75, conforme o art. 11! da PEC nl! 637-B/99. José Genoíno, Líder do PT~

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De- Requerimento de Destaque
putado Eduardo Cámpos, Vice-Líder do Bloco Par- .(Bancada do PT)
lamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja, Vice-lí-
der do PDT - Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT. DVS n2 14 -Simples

PROPOSTA DE EMENDA Senhor Presidente,
CONSTitUCIONAL NII 637/99 Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I

(Destaque de Votação em Separado de Bancada) e § 21! do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da Emenda nl! 6, de autoria do Deputa-

DVS N2 11 - Simples do Marcelo Déda, apresentada a Proposta de Emen-
Senhor Presidente: . da à Constituição nl! 637-A, de 1999.
Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, §Sala das Sessões, 9 de março de 1999.-

22, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT -
dos, destaque para votação em separado do § 11! do José Genoíno, Líder do PT. '
art. 75 acrescentado, pelo art., 11! da Emenda nl! PROPOSTA DE EMENDA
10/99 a PEC n2 637/99, com objetivo de aprová-Ia CONSTITUCIONAL N2637/99
em substituição a 'redação originá!. (Destaque de Votação em Separado)

Sala das Sessões, 9'de março de 1999. -
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. DVS n2 15 -Simples

, PROPOSTA DE eMENDA' . Senhor: Presidente:
À CONSTITUiÇÃO 1',12637; DE 1999 Requeremos nos termos do art. 161, do Regimento

(Requerimento de Destaque) Interno da Câmara dos Deputados, destaque par:a vota
ção em' separado da Emenda nl! 6199 a PEC nl! 6371f13,

DVS n212 - Simples com á finalidade de elaboração de .!=menda Aglutinativa.
Senhor Presidente, '. Sala das Sessões, 9 de março de 1999 -
Requeremos, nos termos do art. 161' do Regi- Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - José

mento Interno; destaque ,para votação em separado Genoíno, Líder do PT. "
da Emenda ri2 5, apresentada perante a'Comissão PROPOSTA DE EMENDA
Especial à PEC n2 63799. CONSTITUCIONAL N2 6371B, DE 1999

Sala das Sessões,' 9 de março de '1999. .,.... Requerimento de Destáque
Deputado Aldo Rebelo - Vice-Líder do Bloco Par- para Votação em Separado.
lamentar PSB/PCdoB. .

DVS n2 16 - Simples
Requerimento de Destaq~e

(Bancada do PT)' , Requeremos, com base no art. 161, 1\ e 162, §
21! do RICO, Destaque Para Votação em Separado

DVS n213 - Simples de parte da Emenda nl! 6/99-CE, a seguir transcrita,
SenhorPresidente, para constituir novo artigo a ser inserido no corpo da
J~equer~m~s, nos termos do artigo 161, inciso I Proposta de Emenda' Constitucional nll , 637-8/99,

e § 2l! do Regimento Interno, destaque para votação com o seguinte conteúdo:



Requerimento de Destaque
(Bancada do PT)

DVS n219

PROPOSTA DE EMENDA
À,CONSTITUIÇÃO N2 637, DE 1999

(Requerimento de Destaque)

DVS n2 18 Simples

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nll 12, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

Senhor Presidente:
Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, do

Regimento Intemo da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 411 do art. 75 acrescento
pelo art. 111 da Emenda nll 10/99 a PEC nll 637/99, com o
objetivo de aprova-Ia em substituição a redação original.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Celso Jacob,
PDT - José Genoíno Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, inciso I, e

§ 211 do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da Emenda nll 8, de autoria do Deputa
do Avenzoar Arruda, apresentada à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 637-A, de 1999.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT 
Deputado José Genoíno, Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 637, DE 1999

(Requerimento de Destaque)

DVS n2 20 Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nll 8, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nll 637/99.
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Textos Destacados (sublinhados): PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N2
637/99"Art.... No exercício das atribuições de

que trata este artigo, a Secretaria da Receita (Destaque de-Votação em. Separado)..
Federal poderá requisitar ou proceder ao DVS n217 Simples
exame de documentos, livros ou registros,
sendo que as instituições responsáveis pela
retenção e pelo recolhimento da contribuição
provisória sobre movimentação ou transmis
são de valores e de créditos e direitos de na
tureza financeira prestará também, à Secre
taria da Receita Federal, todas as informa
ções necessárias á identificação de contri
buintes e os valores globais das respectivas
operações, nos termos, nos: prazos e nas
condições que vierem a ser estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda."

Texto do Dispositivo resultante:

"Art.... A Secretaria da Receita Fede
ral, poderá requisitar ou proceder ao exame
de documentos, livros ou registros, sendo
que as instituições responsáveis pela movi
mentação ou transmissão de valores e' de
créditos e direitos de natureza financeira
prestarão também, à Secretaria da Receita
Federal, todas as informações necessárias à
identificação de contribuintes e os valores
das respectivas operações, nos termos, nos
prazos e nas condições que vierem a ser es
tabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda"

Justificação

Objetiva o presente Destaque submeter à apro
vação dos ilustres pares parte do texto da Emenda
nQ 6/99-CE, para constituir artigo a ser inserido no
corpo da Proposta de Emenda Constitucional, o qual
irá permitir à autoridade tributária - a Secretaria da
Receita Federal - o acesso às informações necessá
rias à identificação dos contribuintes e respectivas
informações, não apenas relativas às suas movi
mentações financeiras, mas quaisquer operações
econômicas realizadas pelos contribuintes, nos ter
mos, prazos e condições a serem estabelecidas pelo
Ministério da Fazenda..Trata-se de proposta que
visa, portanto, afastar o argumento do "sigilo bancá
rio" e fiscal, transferindo à Receita e conferindo à
mesma poderes para efetivamente abrir as contas
dos contribuintes.

Sala das Sessões, 5 de março de 1999. 
Deputado José Genoínio, Líder do PT - Geraldo
Magela, Vice-Líder do PT - Antonio Carlos
Biscala, PT.



PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nll 637, DE 1999

(Requerimento de Destaque)

DVS nll 23-Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda n 9, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nS! 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Vice-Uder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nS! 1, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nS! 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Aldo
Rebelo - Vice-Líder do Bloco Parlamentar,
PSB/PCdoB.

DVS nll 22 Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque da Emenda nS! 1 à PEC
n2 637/99, para sustentação da Emenda Aglutinativa,
em anexo.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999 
Deputado João Herrmann Neto, Uder do PPS.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nll 637/99

(Destaque de votação em separado)

DVS nll 24-Slmples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, inciso 11,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 5S! do art.
75 acrescentado pelo art. 12 da Emenda nll 10/99 à
PEC nS! 637/99, com o objetivo de aprová-Ia em
substituição a redação original.
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Sala das Sessões,9 de março de 1999 - Sala das Sessões, 9 de março de 1999 -
Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco parla- Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT- José Genoíno,
mentar PSB/PÇçloB. Uder do PT - Fernando Coruja, Vice-Uder do PDT.

PROPOSTA DE EMENDA PROPOSTA DE EMENDA À
À CONSTITUiÇÃO N1l637, DE 1999 CONSTITUiÇÃO Nl! 637, DE 1999

(Requerimento de Destaque) (Requerimento de Destaque)

DVS nl! 21-Slmples DVS nl! 25 Simples

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nS! 7, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nS! 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Vice-Uder do Bloco Parla
mentar - PSB - PCdoB.

DVS nl! 26 Simples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, 11, do Re

gimento Interno, destaque para a votação da Emen
da nS! 7, de autoria do Deputado Antonio Carlos Bis
caia, apresentada à PEC nS! 636/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Geraldo Magela - Viee-Líder do PT - Depu
tado José Genoíno, Uder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nl!637, DE 1999

(Requerimento de Destaque)

DVS nl! 27-Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nll 2, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nS! 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Vice-Líder do Bloco Parla
mentar, PSB/PCdoB

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DVS nll 2S-Simples

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos Destaque
para Votação em Separado da Emenda nS! 2 à PEC
nS! 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Pompeo
de Mattos, Vice-Uder do PDT. - José Genoíno, U
der do PT.



Senhor Presidente.
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nQ 4, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo - Vice-Líder do Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

DVS n2 31

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, II do

Regimento Interno, destaque para a votação da
Emenda nQ 04, apresentada á PEC nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado José Genoíno - Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nobre
Deputado Geraldo Magela, são esses os destaques
oferecidos.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex!! o deferimento e a atenção ao nosso
pedido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com
muito gosto e prazer.

Registro que a Mesa ainda vai examinar o
eventual acolhimento e a ordenação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento que solicita o adiamento da vota
ção da Proposta de Emenda à Constituição nQ 637
B, de 1999, cujo teor é o seguinte:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos
117, inciso X e 193, do Regimento Interno
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PROPOSTA DE EMENDA da Câmara dos Deputados, o adiamento da
CONSTITUCIONAL NR 637/99 votação da Proposta de Emenda à Constitui-

(Destaque de Votação em Separado) ção nQ 631-B, de 1999, que "Prorroga, alte
rando a alíquota, a contribuição provisória

DVS n
R

29 sobre movimentação ou transmissão de va-
Senhor Presidente. lores e de créditos e direitos de natureza fi-
Requeremos nos termos do are 161, do Regi- nanceira, a que se refere o art. 74 do Ato

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque das Disposições Constitucionais Transitó-
para votação em separado da Emenda nQ 2/99 a rias", por 5 sessões.
PEC n

Q
637/99, com finalidade de elaboração de Sala das Sessões, 9 de março de 1999. _

Emenda Aglutinativa. Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - José Genoíno,
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Líder do PT.

Deputado Miro Teixeira - Líder'do PDT. - José O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
Genoíno - Líder do PT. nos tennos regimentais, gostaria de encaminhar, como

PROPOSTA DE EMENDA autor.
À CONSTITUiÇÃO NR 637, DE 1999 O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

(Requerimento de Destaque) V. Exll a palavra.
DVS nR30 O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, surpreendeu-me muito quando, no de
bate inicial, um dos Ideres da bancada de apoio ao
Governo foi ao microfone e desenvolveu uma argu
mentação que considero histórica nesta Casa: a de
que não havia mais nada a discutir, pois bastava à
Oposição pegar uma calculadora e fazer uma conta
de regra de três. Bastava multiplicar o que se cobra
va anteriormente por noventa e, por uma regra de
três, teríamos o resultado do debate.

É lastimável ouvir de um deputado desta Casa,
de um líder, uma argumentação como essa. Chamo
o Deputado Gerson Peres, Líder que respeito muito,
e todos os demais parlamentares para que reflita
mos quanto à urgência de se votar essa matéria logo
e à pressa do Governo em votá-Ia ainda hoje.

Já debatemos a ausência dos Ministros e auto
ridades do Governo na Comissão. Outro líder disse
que aqui estiveram Ministros para debater essa
questão. É verdade, estiveram, mas para debater
com as bancadas do PFL, do PMDB, do PSDB, do
PPB e do PTB, porque não tiveram a dignidade de
debater com a Comissão. Se o fizeram, foi às escon
didas, com reserva, porque não houve debate públi
co, infelizmente. Se essa é uma questão que foi de
masiadamente discutida, é preciso que os deputa- '
dos que apóiam o Governo provem, com números,
que a Saúde 'melhorou com a cobrança da CPMF.
Melhorou quando? Melhorou onde? Até ouvi um ou
tro líder dizer que a Saúde melhorou, o que pode ter
acontecido, mas para aqueles que são clientes ou
pacientes do regime privado.

Temos de fazer esse debate, do qual fomos
privados na Comissão. Estão agora a nos privar do
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debate também no plenário, com o encerramento da tados se posicionasse como um ser coletivo, como
discussão. Queremos que os deputados que apóiam um conjunto, como umá instituição, sem estar sepa-
o Governo possam ter um pouco mais de tempo rada em bancadas do Governo e da Oposição, para
para reflexão - que pensem nas suas bases, nos discutir racional e patrioticamente o que pode ser
seus estados, para imaginar como está a Saúde lá melhor para o nosso País e para o povo brasileiro.
-, pois temos .a esperança de que, ao fazê-lo, pos- Isso é um sonho, uma aspiração: que da Câmara
sam mudar de opinião; fazer uma reflexão e, quem dos Deputados possam surgir propostas alternati-
sabe, se votarmos o mérito, até acatar emendas vas, pois algumas iniciativas, aqui, vão-se tornando
como a do Deputado Luiz Antonio Fleury, a qual pura e simplesmente rotineiras.
queremos trazer a debate e ter a perspectiva de vo- De que contribuição provisória estamos falan-
tar com o apoio da bancada governista Msta Casa. do, se a toda hora ela é convalidada, revalidada com
Se há que se lançar mais um peso às costas do mais um prazo, mais um aumento? Está caracteriza-
povo brasileiro, que não seja do tamanho que o Go- do que essa contribuição não significa aporte de no-
verno está propondo. Para isso, é preciso uma reflexão vos recursos para a Saúde, como não significou no
maior por parte dos deputados da base governista. passado; e que nada significarão para a Previdência

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Líderes, Sras. e os encaminhamentos aqui produzidos por respeitá-
Srs. Deputados, quero apelar para que V. ExAs vo- veis deputados da base do Governo, que indicaram,
tem favoravelmente a nosso requerimento de adia- sempre, que sua preocupação é com o combate à
mento da votação, para que, a partir daí - quem inflação.
sabe? -, não penalizemos tanto o povo brasileiro Mas quem aqui não tem a preocupação de
como estamos fazen~o com esta votação. combater a inflação? Quem está produzindo esse

Tenho a esperança, Sr. Presidente, de que risco inflacionário? Será a Oposição? Será que so-
possamos refletir e aprovar o nosso requerimento. mos nós - cem deputadas e deputados, de um uni-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço verso de 513 - ou será que é o Governo, com as
a V. ExB que me permita encaminhar, como Uder, suas políticas vacilantes, como a fixação rígida do
por cinco minutos. câmbio durante determinado período, o que produziu

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem um quadro irreal quanto ao valor de nossa moeda?
V. Exll a palavra. O Governo diz agora que não quer reindexar a

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- economia. Gostaríamos de não querer, mas como fi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. carão os salários? Será que, como Câmara dos De-
Deputados, não vamos imaginar que, diante da putados, não podemos discutir esse problema? Será
disposição revelada pelo Plenário, possamos, pelas que temos de ficar atrelados a essa estranha reali-
nossas pequenas, modestas, humildes e personalís- dade da divisão entre Governo e Oposição? Nós
simas intervenções, mudar uma posição, um voto, nascemos brasileiros de Governo ou brasileiros de
ou pedir uma reflexão, já que o Plenário decidiu en- Oposição? Será que vamos condenar o País, per-
cerrar a discussão sobre matéria que aumenta em manentemente, a uma marcha inconseqüente e in-
90% a CPMF, que sai de um teto de 0,20% para sana, com essa organização das forças políticas?
0,38%. Sr. Presidente, gostaríamos de discutir essa

É bom que fique claro, já que nossas relações matéria, de trazer números ao plenário, de poder ou-
democráticas devem ser preservadas, que uso estes vir os argumentos de cada deputado. Não ouvimos
cinco minutos para que cheguemos à possibilidade argumentos contrários a nossa postura, ouvimos
de· um pedido de votação nominal desse requeri- conceitos. Não tivemos a oportunidade de demons-
mento. Muito claramente a Oposição, o PDT, está trar os nossos números e examinar os números dos
usando o seu recurso regimental, '0 seu direito de que se opõem a nossa posição. E mais uma vez
exercício do mandato, para que a cada votação se será aqui aprovada uma medida que não reverterá, sem
torne bem clara e específica a responsabilidade de dúvida alguma, em benefício para o povo brasileiro.
cada um. Lamento, Sr. Presidente, porque temos um

Não vamos assumir a postura de que aqueles Parlamento, uma Câmara dos Deputados de quali-
que não pensam ou votam como nós estão sendo dade. Quando olhamos os parlamentos que funcio-
impatrióticos, estão trabalhando contra o Brasil. Não, nam no mundo, a Câmara dos Deputados no Brasil
não é isso. Gostaríamos de chamar os deputados não lhes deve nada, em termos de valores indivi-
para uma discussão, para que a Câmara dos Depu- duais. Por que não podemos desenvolver essa quali-
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d?de do debate, do diálogo, às vezes um pouco no Bruto do País é gerado naquela cidade; no entan-
mais rís;pioo, até, mas sempre democrático e civilizado? to, mulheres simples do povo dão à luz em calçadas

O PDT vota a favor' do adiamento da votação e de hospitais públicos, porque não dispõem de leitos
go~taria muito que esse debate pudesse ser travado hospitalares onde nasçam seus filhos ~ ou seja, não
neste plenário, para que encontrássemos saídas al- têm garantido o respeito à sua dignidade e à sua
ternativas para a vida do Brasil. Os partidos de Opo- cidadania.
sição vão apresentar alternativas e demonstrar que Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, por que
o Brasil é um País viável, sim, mas é preciso que ca- tanta pressa para votar essa matéria? Por que não
coetes e vícios da prática política sejam banidos de permitir um maior debate, uma vez que o Governo e
uma vez por todas. esta Casa passaram quatro anos devendo à socie-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Saliento dade brasileira a reforma tributária, tão desejada e
aos Srs. Líderes que já se passou uma hora desde a tão necessária, porque o único caminho para uma
última verificação de votação. Portanto, já é possível solução definitiva e eficaz para o ajuste das contas
solicitar nova verificação. deste País? Ao contrário, as reformas estruturais - a

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, tributária, a do Estado e a política - foram relegadas,
peço a palavra para encaminhar a votação pelo Blo- e agora precipit~m uma decisão de tão grande res-
co Parlamentar PSB/PCdoB. ponsabilidade. E preciso entender o impacto dessa

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a medida sobre a vida, sobre o cotidiano de cada tra-
palavra a Deputada Luiza Erundina. balhador, de cada cidadão brasileiro.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB _ SP. Outro argumento que eu gostaria de apresen-
Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, SrAs e tar para a reflexão de V. Ex·s diz respeito à submis-
Srs. Deputados, quero chamar a atenção de V. Exls são absoluta deste Governo aos interesses dos cre-
para o fato de que, durante esse tempo em que aqui dores internacionais e do capital financeiro interna-
ficamos, ouvimos argumentos brilhantes dos mais di- cional e à submissão e subserviência absoluta ao
versos Parlamentares, que nos trouxeram, além de FMI, que deve estar aguardando JJ resultado desta
sua experiência, argumentos de ordem legal, consti- votação para impor mais sacrifícios e exigir mais so-
tucional e formal. Outros trouxeram, com muito bri- frimento de nosso povo, em troca de um ajuste fiscal
Ihantismo, dados e elementos técnicos, argumentos que não interessa a nossa população, pois não trou-
consistentes, fundamentando e defendendo a ne- xe nenhum benefício a seu cotidiano e a sua vida.
cessidade de um maior debate para uma compreen- ' Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, tenho a
são mais exata e mais completa, diante da respon:' impressão de que nenhum argumento racional será
sabilidade que temos de votar uma matéria cujos capaz de alterar a decisão da maioria, mas gostaria
efeitos vão recair, de forma inapelável, sobre a po- de aproveitar este último minuto para chamar a aten-
pulação mais necessitada e com mais dificuldade ção de V. Exls para o fato'de que o povo está assis-
para enfrentar as conseqüências perversas da políti- tindo atentamente ao que acontece nesta Casa esta
ca econômica desse Governo insensível e irrespon- noite. Esta é uma noite histórica, pois é um momento
sável que o País tem hoje. em que esta Casa poderá levantar a cabeça de for-

Certamente, não teria o mesmo brilho e nem a ma definitiva, dizer não a uma imposição e aplicar
mesma capacidade de convencimento dos vários uma derrota a um Governo que realmente está
Deputados que me antecederam. Eu os ouvi como mudo e surdo quanto aos anseios, ao sofrimento e à
muita atenção, assimilando e aprendendo com eles, dor do povo brasileiro.
no esforço de cada um para convencer e sensibilizar Votamos "não", Sr. Presidente, à interrupção
os representantes do povo que aqui estão de quão deste debate, para que pelo menos o povo saiba quem
grave é a decisão que se tomará nesta noite, contra está a seu favor e quem é contra os seus interesses.
o povo brasileiro ou a favor dele. Muito obrigada. (Palmas.)

Os argumentos que agora pretendo lançar são O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
de outra natureza. Enquanto ouvia as manifestações tação o Requerimento. Vamos colher a orientação
dos Srs. Deputados, tentava pensar como uma dona dos Srs. Líderes.
de casa, uma mulher do povo, da periferia das gran- Como vota o PTN? (Pausa.)
des cidades ou do campo, que não tem atendidas as Como vota o PV?
suas necessidades básicas de saúde, como tem O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
ocorrido em São Paulo. Um quarto do Produto Inter- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim"



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PPS?

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão
do orador.) - O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. President~, o PPB vota "não".

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente,? PSDB vota "não".

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lideran-
ça do Governo encaminha o voto "não". .

O SR. PRESIDENTE (Michel' Temer) - Vamos
fazer votação simbólica, em primeiro lugar.

Quem estiver de acordo com o requerimento
permaneça como se acha. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra' pela ordem.
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ao requerimento de. adiamento. Vou reservar-me O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
para a discussão no momento do mérito. V. Exl! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re-
não, Deputado Fernando Gabeira. O PV vota "sim". visão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação

Como vota o PPS? (Pausa.) de votação.

Como vota o Bloco PUPSTIPMNlPSD/PSCIPSL? O SR. pRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi-
cação concedida.

O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Vota favoravelmente, Sr. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
Presidente. a palavra pela ordem.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, adi- V. Exl! a palavra.
tando a orientação da Líder do Bloco, votamos "sim" O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
ao adiamento da votação. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB proceder à verificação.
vota "não". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exl! 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. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
ri voto "não". .

O SR. GERALDO MAGELA (PT....: DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vai obstruir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
Bloco PSB/PCdoB encontra-se em obstrução até se
atingir o quorum.

O SR•.PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
V. Exll a palavra. , são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR. ·DR. HELIO (PDT - SP. Sem revisão do o voto.unão" e solicita a sua bançada que.permane-
orador.) - Sr. Presidente~ o PDT está em obstrução. ça em plenário, pois teremos mais votações.

O SR. IVAN PAIXAO (PPS - SE. Sem revisão O PPB vota "não".
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em obstrução. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
o voto "não" e solicita a sua bancada que permane- apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
ça em plenário, pois haverá outras votações. em plenário, porquê logo após esta votação iniciare-

O PPB encaminha O'voto "não". mos a votação do mérito da matéria.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O PFL vota "não".

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
comenda o voto "não" e reitera o apelo aos Srs. Par- Parlamentares, venham ao plenário e nele permane-
lamentares para que permaneçam em plenário, pois çam. Teremos várias votações nominais a seguir. Se
após esta haverá outras votações importantes. ficarem em plenário, votaremos com mais rapidez.

O PFL vota "não". A SRA. JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente,
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- peço a palavra pela ordem.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
o voto "não" e convoca os Srs. Parlamentares que V. Exl a palavra.
não estão no plenário a virem votar. L~mbramos que A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB -
teremos outras votações nominais esta noite e o RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, PSB
nosso objetivo é votar o mérito da matéria ainda e PCdoB votam "sim" ao adiamento da votação.
hoje. É fundamental, portanto, que os Srs. Paria- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
mentares se dirijam ao plenário e nele permaneçam são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
para as sucessivas votações. o voto "não" e solicita a sua bancada que permane-

O PSDB vota "não". ça em plenário, pois ainda teremos várias votações.
O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re- O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- peço a palavra pela ordem.
balhadores passa a votar "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. ExlI a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O ~~. GERMANO RIGOTT~ (PMDB :- RS.
da Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, deiXO re-
apelo aos Srs. Parlamentares a fim de que permanê- gistrado que na votação anterior votei "não".
çam no plenário, para votarmos agora o substitutivo O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB - PRo
desta matéria e amanhã concluirmos a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segun-
Dessa forma, deixaremos claro que o Congresso da votação votei "não".
Nacional cumpriu com o seu dever. O SR. IGOR AVELlNO (PMDB - TO. Sem re-

O PFL vota "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an-
O SR. IVAN,PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão teriores meu voto foi "não". . .

do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim" a par- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
tir de agora. cerrar a votação. (Pausa.)

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do Está encerrada a votação.
orador.) - Sr. Presidente, o PDT sai da obstrução e VOTARAM:
vota "sim". SIM: 126

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. NÃO: 337
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido ABSTENÇÕES: 2
o quorum, PSB e PCdoB votam "sim" ao adiamento TOTAL: 465
da votação. É rejeitado o Requerimento de adiamento da

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re- votação, por 5 sessões, da Proposta de Emenda à
visão do orador.) - Sr. Presidente, reitero que o Par- Constituição n2 637/99.
lido dos Trabalhadores vota "sim". LISTAGEM DE VOTAÇÃO:
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Proposição: PEC 637/99 - REQUERIMENTO DE
ADIAMENTO DE VOTAÇAo

Início Votação: 09103/1999 21:51

Fim Votação: 09103/1999 22:06

Resultado da Votação
Sim 126
Não 337
Abstenção 2

Total da Votação 465

Art. 17 1

Total Quorum 466

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 20:59

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Sim
PPB -Não
PDT-Sim
PTB-Nio
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS-Sim,
PV-Sim
GOV.-Nlo

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil ,",uarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB . Não

Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Euripedes Miranda POT Sim

Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFI:. Não
João Tota PPB Não
Márcio Bittar PMOB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra PFL Não
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Partido Bloco Voto

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antõnio Jorge PFL Não

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Arnarildo PPB Não

Paulo Mourão flSDB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Antonio Cambraia PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Chiquinho Feitosa PSDB Não

Eunício Oliveira PMDB Não

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PSDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 18

PIAuí
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Partido Bloco Voto
PIAúi'
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themlstocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abllio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Lu}z Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Ricardo Fiuza PFL Nãq
Salatiel Carvalho PMDB Não

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Não
José Thomaz Nonô PSDB Não
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Totàl Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 7

BAHIA
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PDT Abstenção
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
JaQues Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB. Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Nilo Coelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 38

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMOB Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Oanilo de Castro PSOB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Oiniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Porteia PST PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMOB S"im
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires POT Sim
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSOB Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSOB Nao
Saraiva Felipe PMOB Sirn
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08453

Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMDB Sim
Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Não

Total Espirito santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eber Silva PDT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Ro~a PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Não
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Luís Eduardo PSDB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Marcio Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PMDB Não
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo dá Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Franco Montora PSDB Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
Joao Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José de Abreu PSDB Abstenção
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PDT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PFL Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
Xico Graziano PSDB Não
Zé indio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 67

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
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GOIÁS
Partido Bloco .Voto

Barbosa Neto PMDB Não

Euler Morais PMDB Não

Geovan Freitas PMDB Não

Jovair Arantes PSDB Não

Juquinha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Canedo PSDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Não

Vilmar Rocha PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Não

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSDB Não

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Chico da Princesa PTB Não

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Sim

FlávioArns PSDB Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Iris Simões PTB Não

Ivanio Guerra PFL Não

José Borba PMDB Não

José Carlos Martinez PTB Não

José Janene PPB Não

Luiz Carlos Hauly PSDB Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSDB Não

Moacir Micheletto PMDB Não

Nelson Meurer PPB Não

Odilio Balbinotti PSDB Não

Osmar Serraglio PMDB Não

Padre Roque PT Sim

Pastor Oliveira Filho PPB Não

.Ricardo Barros PPB Não

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Não

Valdomiro Meger PFL Não

Werner Wanderer PFL Não
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Partido Bloco Voto

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Não
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Sim
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp PDT Sim
Alceu Collares PDT Sim
Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não'

Enio Bacci PDT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Júnior PPB Não

Germano Rigotto PMDB Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Paulo José Gouvêa PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Roberto Argenta PFL Não
Synval Guazzelli PMDB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmidt PMDB Não
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 30



EMENDA Nº2

Adicione-se ao art. 1º da PEC, que acrescenta
o art. 75 no ADCT, parágrafo, com a seguinte reda
ção, renumerando-se os demais:

"Art. 75 .
§... O produto da arrecadação desta

contribuição, antes de ser repassado ao
Fundo Nacional da Saúde, será retido pelas
instituições responsáveis pela sua cobrança,
e creditado aos Fundos Estaduais e Munici
pais, na proporção percentual de 22,5 e
21 ,5, respectivamente, sem prejuízo dos ou
tros repasses".

EMENDA MODIFICATIVA N2 3

Dê-se ao art. 75, § 12 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a seguinte redação:

§ 1º Observado o disposto no § 62 do
art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será de 20 centésimos por cento,
facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou
suprimi-Ia.

EMENDA ADITIVA N2 4

Acrescente-se parágrafo, com a seguinte redação:

§... 10% do resultado da arrecadação
correspondente caberá ao estado onde ela
se realizou e 20%, da mesma forma, caberá
ao município de origem, que deverão aplicar
tais valores, obrigatoriamente, nos serviços
de saúde.

não.
Retirado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa

se à votação d.a matéria.
Primeiramente, vamos votar, em globo, as

emendas com parecer pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa

se à votação da matéria.
Primeiramente, vamos votar, em globo, as

emendas com parecer pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A co

missão especial ao apreciar a proposta, ofereceu à
mesma, e vou submeter a votos, as seguintes
Emendas de nºs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 12, com
parecer pela rejeição, ressalvados os destaques.

EMENDA Nº 1

O art. 75 do ADCT, incluído pelo art. 1º, fica
acrescido de três parágrafos, com a seguinte redação:

"Art. 1º ..
"Art. 75 ..
§...O Ministério da Fazenda, através de

seu órgão competente, encaminhará men
salmente, às Comissões de Fiscalização Fi
nanceiras e Controle, e de Seguridade So
cial e Família da Câmara dos Deputados,
até o final do mês subseqüente ao da co
brança, demonstrativos detalhados sobre a
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- movimentação e destinação dos recursos
bre a Mesa outro requerimento na mesma direção: relativos à CPMF,. evidenciando, pelo me-

Senhor Presidente, nos, arrecadação globaí· e transférências
Requeremos, nos termos dos arts. efetuadas para as áreas de saúde e previ-

117, inciso X e 193, do Regimento Interno dência social e os respectivos saldos anuais;
da Câmara dos Deputados, o adiamento da §...Os Ministérios da Saúde e da Previdência e
votação da Proposta de Emenda à Constitui- Assistência Social informarão às comissões referi-
ção nº 637-B, de 1999, que "Prorroga, alte- das no parágrafo anterior, mensalmente, os valores
rando a alíquota, a contribuição provisória aplicados nas respectivas áreas, inclusive por Unida-
sobre movimentação ou transmissão de va- de Federativa, de acordo com os seguintes critérios:
lores e de créditos e direitos de natureza fi- I - classificação funcional programáti-
nanceira, a que se refere o art. 74 do Ato ca, até o último nível de detalhamento;
das Disposições Constitucionais Transitó- 11 - classificação econômica e respecti-
rias", por 2 sessões. vos grupos de despesas.

§...Demonstrativos sintéticos da movi-
Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - mentação e utilização final dos recursos da

Geraldo Magela - Vice-Líder do PT - José Genoíno CPMF deverão integrar, mensalmente, a pu-
- Líder do PT. blicação, no Diário Oficial, da execução

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, orçamentária e financeira pelos respectivos
peço a palavra pela ordem. órgãos.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero retirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois



"Art. 75 .

EMENDA ADITIVA Nº 8.199

Inclua-se parágrafo no art. 75, constante do
art. 12, nos seguintes termos, renumerando-se os
demais:

"Art. 1º É incluído o art. 75 no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re
dação:

§... Estarão isentas do reconhecimento
da contribuição a soma das retiradas men
sais de contas correntes ou de poupança
até o valor de R$600,00 (seiscentos reais)."

EMENDANº9

Adicione-se ao art. 1º da PEC que acrescenta
o art. 75, no ADCT, parágrafo com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:

"Art. 75 .
§... Os responsáveis pelo recolhimento

tributário das contribuições sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza financeita ficarão
obrigados a emitir e enviar extrato, mensal e
gratuito, dando ciência ao contribuinte do to
tal dos valores deduzidos em suas respecti
vas operações no período."

EMENDA Nº10

Substitutivo Global.
"Art. 1º .
Art. 75. Compete à União instituir, pelo

prazo, improrrogável, de 12 meses, observan
do o disposto no § 6º do art. 195, a cobrança
da contribuição provisória sobre movimenta
ção ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, fonte adicional
de recursos, cujo produto de sua arrecadação
será destinado, integralmente, ao Fundo Na
cional de Saúde e ao custeio da previdência
social, sendo vedada qualquer redução com
pensatória de outras fontes de recursos que
tenham por objetivo reduzir o aporte de res
ponsabilidade do Tesouro NacionaL"

§ 32 Respeitado o disposto no parágra
fo anterior enquanto for arrecadada a contri
buição de que trata este artigo, do produto
de sua arrecadação 20% (vinte por cento)
pertencerão ao estado em que ocorrer o res
pectivo fato gerador, incluído o Distrito Fede
ral, e 10% (dez por cento) aos municípios,
que serão distribuídos de acordo com a
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EMENDA MODIFICATIVA N2 5 atual legislação do Fundo de Participação
Dê-se ao § 32 do art. 75 do Ato das Disposições dos Municípios - FPM, devendo estas par-

Constitucionàis Transitórias, a seguinte redação: celas serem destinadas, preferencialmente,
ao custeio da previdência, ao resgate da dí-

§ 32 É a União autorizada a emitir títu- vida pública estadual ou municipal e ao pa-
Ios da dívida pública interna, cujos recursos gamento de condenações resultantes de
serão destinados ao custeio da saúde e da sentença judiciaL"
previdência social, em montante equivalente
ao produto da arrecadação da contribuição,
prevista e não realizada em 1999, hipótese
em que o resultado da arrecadação verifica
da no exercício financeiro de 2002 será, em
parte, destinado ao resgate dos títulos emitidos.

EMENDA ADITIVA N2 6/99

Prorroga, alterando a alíquota, a
contribuição provisória sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de cré
ditos e direitos de natureza financeira.

Inclua-se o seguinte parágrafo, renumeran
do os demais:

"Art. 75 .
§... No exercício das atribuições de

que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao
exame de documentos, livros ou registros,
sendo que as instituições responsáveis pela
retenção e pelo recolhimento da contribuição
provisória sobre movimentação ou transmis
são de valores e de créditos e direitos de na
tureza financeira prestarão, também, à Se
cretaria da Receita Federal, todas as infor
mações necessárias à identificação dos con
tribuintes, dos valores globais das respecti
vas operações, nos termos, nos prazos e
nas condições que vierem a ser estabeleci
dos pelo Ministro de Estado da Fazenda."

EMENDA ADITIVA N2 7/99

Inclua-se no art. 75, constante do art. 12,

como § 32, o texto que se segue:
"Art. 12É incluído o art. 75 no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
"Art. 75 .



EMENDA N2 12

Adicione-se ao art. 12 da PEC, que acres
centa o art. 75 no ADCT, parágrafo, com a seguinte
redação, renumerando-se os demais:

"Art. 75 ..
§... O total das contribuições provisó

rias sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza
financeira, efetivamente pagas pelas pes
soas físicas, poderá ser deduzido na decla
ração de ajuste anual de seu Imposto de
Renda.

O SR. ANíBAL GOMES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ANíBAL GOMES (PMDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei "não".
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§ 12 A União aplicará, anualmente, A SRA. lÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revi-
pelo tempo que durar a cobrança desta con- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
tribuição, nunca menos de 10% do total de rior, votei "não/f.
suas receitas correntes, compreendida a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
proveniente de transferências, na manuten- encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa-
ção e desenvolvimento da saúde. lavra ao Deputado Arlindo Chinaglia.

§ 22 A alíquota máXima da contribui- O SR. ARLINDO CHINAGllA (PT - SP. Sem
ção, fixada em lei, será de vinte e cinco cen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Par-
tésimos por cento pelo tempo previsto no lamentares, durante a discussão da matéria, esta
caput. noite, houve um momento em que alguns repre-

§ 32 Do total do produto da arrecada- sentantes de partidos- particularmente o Líder do
ção desta contribuição 80% será destinado Governo - disseram que todos nesta Casa conhe-
ao Fundo Nacional de Saúde, pertencendo o ciam a matéria e o que estava em jogo, e portanto
restante à previdência social. não seria necessário nos estendermos na discussão.

§ 42 O total das contribuições provisó- Matéria do Jornal do Brasil de hoje afirma que
rias sobre movimentação ou transmissão de Ministros estariam à disposição de alguns Deputados
valores e de créditos e direitos de natureza da base do Governo para ceder cargos. O Líder do
financeira, efetivamente pagas, poderá ser Governo, contestando questionamento feito pelo
deduzido na declaração de ajuste anual do Deputado Milton Temer, respondeu que não, que os
Imposto de Renda. Ministros estavam aqui apenas para esclarecer as

§ 52 Os responsáveis pelo recolhimen- dúvidas dos Deputados.
to tributário das contribuições sobre movi- Antes da interpretação do Regimento feita
mentação ou transmissão de valores e de hoje, eu poderia simplesmente dizer que havia uma
créditos e direitos de natureza financeira fi- contradição, de acordo com a exigência do momen-
carão obrigados a emitir extrato, mensal e to. No entanto, como houve, na nossa interpretação,
gratuito, dando ciência ao contribuinte do to- uma violência ao Regimento Interno, ouso perguntar
tal dos valores deduzidos em suas respecti- quando é que se mentiu: quando se disse que os
vas operações no período. Deputados da base governista sabiam tudo sobre a

matéria ou quando se afirmou que os Ministros vi-
Art. 22 Esta emenda entra em vigor na data de nham aqui para esclarecer os mesmos Deputados

"sua publicação," da base governista?
Outro argumento é o de que só não vê quem

não quer que houve melhoria na saúde do povo bra
sileiro. Diria que só não vê quem não quer, por
exemplo, esta manchete do dia de hoje: "Metade
das crianças do País sofrem de anemia"- para não
dizer que o Brasil está chegando agora, lamentavel
mente, à epidemia do dengue hemorrágico; para não
dizer que a tuberculose ganha velocidade epidêmi
ca; para não dizer ainda, lamentavelmente, que há
um verdadeiro descontrole no que diz respeito à si
tuação dos serviços de saúde no País.

Portanto, Sr. Presidente, quando a Oposição
reivindicava, propunha, defendia maior debate, era
com a esperança de que muitos poderiam estar de
sinformados~ Mas, a partir da palavra dos Líderes,
penso que, respeitosamente, os Deputados da base
governista foram postos numa situação que é bem
pior do que a falta de informação, porque, quando se
diz hoje que a aprovação da CPMF é para melhorar
a saúde, é para resgatar a Previdência, isso está
desmoralizado pelos fatos.
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Em 1991, 1993, 1995 e 1997, os Governos - in- O SR. ARTHUR', VIRGíliO (PSDB - AM. Sem
clusive este - anistiaram as multas dos devedores do revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
INSS. Este Governo foi além, Sr. Presidente, quan- Deputados, dá para aceitar o desafio de discutir os
do quis anistiar também aqueles que fizeram apro- efeitos sociais da CPMF? Dá para dizer, por exem-
priação indébita, um ~os dois crimes civis que dão pio, que antes do imposto se investia 590 milhões de
cadeia. reais/mês na saúde, e 1 ano após esse número pas-

Isso para não falar que, no Brasil, apenas aqui- sou para 850 milhões de reais, apenas para o SUS e
lo que é sonegado dos 3% do Cofins - em torno de para a política ambulatorial; e que outros 200 milhões
725 milhões de dólares - daria 23 bilhões de reais de de reais passaram a atender a programas diversos,
arrecadação, corrigidos; para não falar que, aqui, sobre os quais um especialista na matéria, o
70% dos impostos arrecadados são indiretos, inver- Deputado Darcísio Perondi, irá discorrer com muita
tendo-se a proporção com qualquer país desenvolvi- competência, de uma maneira melhor do que eu po-
do; para não falar ainda que as montadoras instala- deria fazer.
das no País pagaram cerca de 0,15% daquilo que Sr. Presidente, é muito importante, para quem
arrecadaram; que, na construção civil, as doze maio- tem sensibilidade social, saber que a parte que vai
res empresas pagaram apenas 0,95%; e que as 250 para a Previdência possibilita sejam pagos benefí-
mil grandes empresas, de um total de 8 bilhões de cios, pensões, aposentadorias. É muito relevante fri-
reais, pagaram apenas 1% do que faturaram. sar, para quem tem uma preocupação com a ética-

Portanto, contra esse argumento de que a e sei que essa é a marca da Casa -, que esse é um
CPMF é o imposto da saúde, é melhor que afirme- imposto insonegável, que não trouxe inflação, que
mos que a distribuição de recursos, de um lado, e a não trouxe inconveniente qualquer, a não ser para
arrecadação fiscal e tributária, de outro, são crimino- quem sonega, porque ficou exposto que, das cem
samente mortíferas quanto aos mais pobres, no Brasil. maiores empresas ou pessoas contribuintes da

Por isso, é bom que o Governo assuma aquilo CPMF, 49 jamais haviam apresentado declaração de
que todo mundo sabé, e os Deputados da base go- Imposto de Renda.
vernista também, pois bastou aprovar-se a CPMF na Fico a queimar as pestanas imaginando por
Comissão Especial para o FMI anunciar que o acor- que alguém, com a sensibilidade que a Oposição
do estava feito. Ele aguarda apenas a aprovação da sempre revela, poderia dizer-se contra a cobrança
CPMF para liberar o dinheiro para pagar os juros e da CPMF, olhando a questão pelo ângulo social e
afundar ainda mais o Brasil. também pelo ângulo ético. Esse imposto não trouxe

É por isso, Sr. Presidente, que o PT é contra a inflação, aumentou a arrecadação, melhorou os in-
aprovação da CPMF. vestimentos na saúde, vai melhorar os investimentos

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente na Previdência, e temos a convicção - e aí vou en-
peço a palavra pela ordem. ' trar na área ~ue basicamente me faz dirigir-me ~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem base que aqUI sustenta o Governo Fern~n~o Henn-
V E 11 I que Cardoso - de que este é o passo mais Importan-

. x a pa avr? . te que se pode dar no ajuste fiscal de emergência,
O ~~. INACIO ARRUDA (BIcx:o/PCdoB - CE. pois do total de 28 bilhões de reais, cerca de 15 bi-

S~m revl~ao do orador.~ ,,-. S,~' PreSidente, na vota- Ihões aqui estão. É uma sinalização para os investi-
çao antenor meu voto fOI sim . dores de dentro do País, como também para os in-

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem vestidores externos. É uma demonstração clara de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- que o Brasil está prosseguindo no caminho das re-
terior meu voto foi "não". formas - e isso não é de Esquerda, não é de Direita,

O SR. lAIRE ROSADO (PMDB - RN. Sem re- não é de Centro, não é de lado, não é de baixo nem
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior de cima, nada tem de geográfico ou de ideológico -,
meu voto foi "não". está-se comprometendo a gastar menos do que ar-

O SR. EDISON,ANDRINO (PMDB - SC. Sem recada, o que é moral, é prova de justiça, é prova de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- competência, é prova de que se tem sensibilidade
terior meu voto foi "não". social, porque se vão criar excedentes para investir

,O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- a favor do povo.
do a palavra ao Sr. Deputado Arthur Virgílio para en- Em situações de desajuste fiscal, Sr. Presiden-
caminhar a favor. te, não se tem como fazer políticas avançadas so-
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cialmente para o povo. Portanto, isso nos faz acredi- aquilo, e menor apenas do que o grande destino que
tar que, após este passo, t~remos sinalizado que o seu povo haverá de construir;
desta vez se 'fará para valer o ajuste fiscal no País; Sr. Presidente, era o que tinha, a dizer.
que se vai aprofundar - e é bom que se diga que te- O SR. JOSÉ TELES - Sr. Presidente, peço a
mos de fazê-lo - a reforma previdenciária, porque o palavra pela ordem. '
que está aí é insuficiente; que se vai aprofundar a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
reforma administrativa; que se vai prosseguir no ca- V. Ex!! a palavra.
minho das privatizações, porque essa é a destinação O SR. JOSÉ TELES (PSDB - SE. Sem revisão
também do Estado brasileiro, que estamos cons- do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior o
truindo mais moderno'. meu voto foi "não". é

Sr. Presidente, a nossa lógica nos aponta que, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
no passo seguinte, as principais autoridades econô- do a palavra ao Sr. Deputado Pompeo de Mattos
micas do País, como o Dr. Armínio Fraga e o Dr. Pe- para encaminhar contra.
dro Malan, percorram os Bancos Centrais dos princi- O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.
pais países do mundo para que reabram as linhas Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
de financiamento às exportações brasileiras, a fim Deputados, recordo-me de que, há cinco ou seis
de que possamos inundar de dólares as nossas bol- anos, quando Deputado Estadual no Rio Grande do
sas e o nosso mercado e, a partir daí, no jogo da Sul pelo PDT, via iniciar-se no Parlamento nacional
oferta e da procura, sé possa pensar a sério em fa- o debate sobre o Imposto sobre Movimentação Fi-
zer cair o preço do dólar, estabilizando-o em tomo nanceira, o imposto do cheque. Via as posições de
de 30% acima do que estava na época da sobreva- meu partido, o PDT, bem assim as,do PT, contrárias
lorização do real. . àquele imposto, ficava triste e não concordava, tanto

Por isso, nós, que temos uma lógica, um.pro- que me expressava publicamente favorável a ele e
grama, uma proposta, com essa contribuição, esse lamentava não ter a oportunidade de estar no Con-
imposto, temos algo que faz justiça social, porque gresso Nacional naquela ocasião .para, num ato de
cobra de quem sonega, de quem é marginal, de brasilidade, de civismo, emprestar o meu apoio
quem não tem vida legal; cobra pouco de quem tem àquele projeto, que entendia importante.
pouco, nada de quem 'nada tem, e muito de quem Eis aí um imposto lindo, belo, bonito, justo,
gasta muito com cheque. coer~nte, consciente, adequado. Afinal de contas, a

CPMF atinge a todos, inclusive os sonegadores, o
Não vejo como, nesta hora crucial para o ajus: que é bom. Melhor, atinge a cada um na proporção

te fiscal brasileiro, pudesse nossa bancada de apoio de suas posses. Melhor ainda, tem como objetivo fi-
a0 Governo Fernando Henrique falhar. Foi excepcio- nal a Saúde. Que gratificante! O que poderá ser me-
nal o trabalho do Presidente Márcio Fortes, sereno, Ihor e mais justo do que um imposto com essas ca-
elogiado pelos Líderes mais expressivos da Oposi- racterísticas e, ainda por cima, provisório, ou seja,
ção. Da mesma forma, foi percuciente e clarividente só por algum tempo? E uma coisa boa.
o trabalho de meu conterrâneo Deputado Pauderney Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados, se tudo
Avelino, que fe~ um relatórjo que deve ser olhado isso que eu disse fosse verdade, orgulhar-me-ia de es-
com muita atenção por todos aqueles que querem tar aqui e não só de votar, como de pedir a outros tan-
efetivamente cuidar de um País ajustado fiscalmente tos que comigo votassem a favor da CPMF. Sim, ela é
e que se prepara para dar o grande bônus da f~lici- justa e atinge a todos na proporção de suas posses.

. dade social. Combate o sonegador, mas não é' verdade que será
Por essas razões, e sei que esse é o pensa- destinada à saúde e também não é verdade que seja

mento de toda a base aliada, é claro que o PSDB provisória, porque, no Brasil, o provisório é definitivo, e
'encaminhai"sim" ao ajuste fiscal, à CPMF, e, sem hoje a CPMF está sendo definitivamente provisória ou
::Iúvida alguma, encaminha a favor de um País que provisoriamente definitiva. Essa é a realidade.
~é compromete a gastar menos do que arrecada, A saúde não vê a cor do dinheiro, pois o que
;empre de maneira lúcida, para que possamos dar entra pela porta da frente dos cofres públicos, decor-
:onsistência a uma política econômica que é cons- rente da arrecadação,<fa CPMF, sai pela porta dos
ante, sim, e que vencerá as turbulências, porque o fundos da receita do Orçamento. Não é um plus.
)aís é máior doque o pessimismo, do que os pessi- Absolutamente, não é algo a mais que está a entrar
nistas, do que as turbulências; maior do que tudo para a Saúde. Sim, vão dizer que.é uma verba vin-
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cuJada. Eu sei que é vinculada, sei que o dinheiro O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
que entra da CPMF vai para a Saúde, mas sei tam- do a palavra ao Sr. Deputado Pauderney Avelino,
bém que o Governo deixa de aplicar a mesma quan- Relator da matéria, para encaminhar a favor.
tia, em. igual valor, decorrente da arrecadação orça- -O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden-
mentária. te, peço a palavra pela ordem.

Srs. Deputados, errar é humano, mas perma- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
necer no erro é burrice. Cabe a nós, da Oposição, V. Ex· a palavra.
dizer conscientemente que gato escaldado tem O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
medo de água fria. Nós, que daquela vez acredita- revisão do orador.) - Sr. Presidente, não estou en-
mos fosse séria a proposta do Governo, temos hoje tendendo o encaminhamento. O Deputado Arthur
plena consciência de que esse dinheiro não vai, ab- Virgílio encaminhou pelo Governo, dizendo "sim".
solutamente não, para a Saúde. Sabem para quem Agora, o Deputado Pauderney Avelino vai encami-
vai? Se for para a saúde, será para a saúde do FMI, nhar a favor. Mas a favor de quê?
pois é para lá que vai o dinheiro. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Trata-

Para que tanta pressa? Vão tirar o pai da for- se das emendas que estão sendo trazidas a votação
ca? Vão tirar algum doente da UTI? Não. Em absolu- com o parecer pela rejeição. Em se tratando de en-
to, nenhum pobre, nenhum interno de hospital sairá caminhamento de votação, dois Deputados falam a
da UTI com a aprovação deste projeto esta noite. favor e dois falam contra.
Ninguém sai do hospital, e os que lá não estão conti· O SR. FERNANDO GABEIRA - Então, o
nuarão não tendo acesso 'a ele. Quem poderá sair Deputado Paudemey Avelino vai encaminhar a favor
da UTI é o Governo Fernando Henrique Cardoso, da rejeição?
porque a exigência, o clamor, o pedido para que o O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A favor
projeto seja aprovado hoje não vem - quero dizer ao da rejeição, e o Relator tem preferência para esse
Deputado Darcísio Perondi, que esbraveja e faz bra- encaminhamento.
vata a meu lado - da· voz surda dos pobres, dos Tem a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
moucos das ruas e dos doentes que precisam de O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.
atendimento médico, mas sim da voz firme, definitiva Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrDs e Srs.
e autoritária do FMI, cuja cartilha oGoverno Fernan- Deputados, vamos finalmente votar essa matéria, já
do Henrique lê de cabo a rabo. de tOdos conlJecida: estamos aumentando a alíquota

Portanto, se o quê; ~qui dissemos, repetindo da CPMF de 0,20% para 0,38% e prorrogando seu
outros que aqui estiveram, não fosse suficiente, eu prazo para 36 meses.
reforçaria meu encaminhamento com as palavras do É fund~mental que se saiba, Sr. Presidente - e
Ministro da Saúde, José Serra - não fui eu quem o este Plenário saberá -, que o orçamento da Saúde e
disse, e entendo por que'os Ministros não vieram a a Previdência Social não podem prescindir desses
esta Casa explicar nada aos Deputados -, que afir- recursos da CPMF.
mou que a Saúde, cuja Pasta administrava e admi- Não há, Sr. Presidente, tenho certeza, qual-
nistra, não viu a cor do dinheiro da CPMF. Ora, se o quer Deputado ou Deputada aqui presente que te-
Ministro do Governo que está a exigir não só a apro- nha satisfação em votar aumento de imposto, de
vação da CPMF,.. como inclusive o aumento da arre- contribuição ou de cargà tributária. Não vejo aqui
cadação, diz que o dinheiro não foi para a Saúde, o qualquer Parlamentar com um semblante alegre ou
que resta para nós, da Oposição, dizer? satisfeito. Não, Sr. Presidente: estamos votando por

Assim, em nome de quem trata a Saúde com se- dever imperativo que a Nação nos impõe; estamos
riedade, de quem trata o dinheiro público com decência, votando porque o Brasil precisa que votemos. É um
em nome de quem tem um pouco de compreensão se- chamamento, como se estivéssemos sendo convo-
bre o que é necessário para o nosso povo, não vamos cados para uma guerra. O País está chamando os
tirar dinheiro do bolso do contribuinte para pagar juros Deputados desta Casa para que votemos "sim" á
ao FMI, para pagar uma conta que não devemos, para CPMF, porque votar ·sim" à CPMF é votar ·sim" à
cobrir os rombos da conta do Govemo. Não podemos Saúde, é votar -sim- à Previdência.
concordar com esse tipo de imposto ou de contribuição. Para que V. Ex·s tenham idéia, a partir de
Portanto, encaminhamos contra a aprovação do projeto, 1995 e 1996 a Saúde saiu do caos e começou are·
Sr; Presidente, e a favor da aprovação das emendas ceber recursos emprestados do Fundo de Amparo
apresentaçlas, se o projeto lá chegar. ao Trabalhador:-1 ,2 bilhão em 1995 e o mesmo valor
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em 1996. A partir de 1997, com a criação da CPMF de uma política ecoÍlÔmica que Criou expectativas
e a destinação desses recursos para a Saúde, pas- espetaculares para nossa gente; é a crônica de uma
samos a ter melhor qualidade de atendimento nesse promessa que não foi cumprida; é a crônica da elimi-
setor. É co'ntestável? Claro que é. Mas, temos uma nação da inflação', da promessa de que u' desempre-
Saúde muito melhor do que antes de 1995. go iria acabar, de que haveria mais investimentos,

Quando se diz que os recursos não são utiliza- de que não haveria cortes nas políticas sociais.
dos na área da Saúde, é pura falácia. Em 1997, o Pois bem, meus amigos, essa crônica que nas-
Ministério da Saúde devolveu 1,2 bilhão de reais - e ceu com a CPMF, em torno do ideal do nobre ex-Mi-
mais 100 milhões a título de juros - ao Fundo de Am- nistro da Saúde Adib Jatene, dividiu profundamente
paro ao Trabalhador. Em 1998, mais 1,7 bilhão de esta Casa, até mesmo os partidos de Oposição e do
reais. No ano de 1999 teremos cerca de 15 bilhões Governo. Hoje, a CPMF destina-se ,às metas do
de reais só para a SaÚde, com destino a melhorá-Ia acordo com o Fundo Monetário Internacional. Esta
em nosso País, para um orçamento total em torno Casa votou a cobrança da contribuição previdenciá-
de 19,5 bilhões de reais. ria dos inativos, e os Deputados disseram aos apo-

E a Previdência? Se não forem utilizados os re- sentados que era em nome do País. E o que aconte-
cursos da CPMF, teremos este ano um déficit de ceu com o País após a votação? Especulação finan-
quase onze bilhões de reais. Temos, no regime geral ceira, enorme lucro dos bancos, política de aventura
da Previdência, oitocentos mil velhinhos que jamais cambial!
contribuíram com um centavo sequer para a Previ- Colegas, ·0 que acontecerá com a agricultura?
dência. Ao completar 67 anos, o Estado, constitucio- O que acontecerá com a indústria? O que acontece-
nalmente, ampara o trabalhador rural e aquele que rá com o comércio? E com as exportações? Muitos
jamais contribuiu. É dever do Estado amparar. Parlamentares foram eleitos com o discurso de não

Teremos no ano de 2000, Sr. Presidente, um se aumentar a carga tributária, prometendo dar um
déficit de apenas um bilhão de reais, se tivermos in- basta aos impostos, dizendo que era necessário fa-
corporados aos recursos da Previdência os 7,7 bi- zer uma reforma fiscal no Brasil.
Ihões previstos com a arrecadação da CPMF. Se Companheiros e companheiras, alguns dias da
não for assim, a cada ano continuará crescendo o CPMF significam para os juros incidindo na dívida
déficit não apenas do INSS, mas também da Previ- apenas um pingo d'água no oceano, porque num
dência do setor público. País endividado como o nosso essa dívida é respon-

Sr. Presidente, fui e sou favorável à rejeição de sável pelas altas taxas de juros e pelo déficit público.
todas as emendas apresentadas, porque entendo Essa dívida come a CPMF como comeu a contribui-
que em nada melhoraram a propostavinda do Senado. ção dos inativos. E nós vamos pedir ainda mais sa-

Portanto, sim à CPMF e não às emendas. crifício ao povo, um povo cansado, frustrado,' que
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, sinto- não tem mais paciência, que está perdendo a credi-

me no dever de solicitar a V. Exl , nos termos regi- bilidade em seus governantes e nesta Casa?
mentais, uma Comunicação de Liderança sobre a O povo brasileiro está cansado de pagar im-
matéria em pauta. . postos. Estou aqui há dezesseis anos. Nesse perío-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem do, quantos discursos não foram feitos contra o au-
V. Ex!! a palavra como Líder. . 'mento de impostos? E agora se diz que esse impos-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Como Líder. to é para salvar o País. Que país será salvo por
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sr&s e esse imposto? Será o da produção? O dos assala-
Srs. Deputados, peço a atenção da Casa, porque to- riados? O dos Estados? O dos Municípios? Não,
dos nós acompanhamos a sessão de debate. Em será o país dos especuladores, dos que lucram com
primeiro lugar, considero legítimo, em qualquer parte essa mudança aventureira na política cambial; será
do mundo, um governo, um congresso, pedir sacrifí- o país dos que estão, lá de fora, transformando o
cios ao país e ao povo - e vamos chegar aqui a um nosso País e seu Governo em prisioneiros da selva-
acordo e ser francos entre nós: essa contribuição é geria do mercado especulativo. Fazemos nesta
um sacrifício imposto ao povo brasileiro. Admitindo Casa o discurso em nome da vida; da Saúde,' da
que seja um sacrifício, é legítimo o Governo pedir ao Previdência, para encher o bolso dos especuladores
povo brasileiro um sacrifício para tirar o País da crise. internacionais.

A crônica da CPMF é a crônica de uma política Esse sacrifício, Sr. Presidente, não podemos
econômica de pedir sacrifícios ao povo; é a crônica. pedir ao povo brasileiro. Estamos proibidos. Nãó
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queiram da Oposição concordância com esse sacrifí- O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
cio, porque fomos eleitos para fazer oposição con- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
tundente e çlara a esse modelo econômico. Não es- emendas e votamos "sim".
tamos aqui discutindo uma reforma tributária global, A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB -
estrutural, racional, e dizendo ao povo que é neces- RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, as
sário um sacrifício para garantir uma sociedade soli- emendas de vários Parlamentares, inclusive da base
dária, humana e justa. Não. Estamos votando um do Governo, que visavam assegurar a vinculação de
imposto, que certamente será aprovado hoje, ape- verbas para a saúde e distribuir recursos aos Municí-
nas para criar uma imagem positiva para os credo- pios, foram, lamentavelmente, rejeitadas na Comis-
res internacionais, e esse saco sem fundo de nossa são Especial.
dívida vai aprisionar o Brasil à especulação. Estare- Portanto, no plenário, votaremos "sim" assim
mos comprometendo o futuro das gerações, que não que se atingir o quorum regimental necessário.
têm confiança no emprego, na produção, na solida- O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP.
riedade, no serviço público decente. Aí, sim, seria Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no sentido
outro o referencial para discutir esse imposto ou de aperfeiçoar o projeto original, votamos favoravel-
contribuição. mente às emendas.

Portanto, meus amigos e minhas amigas, des- O SR. JOÃ01iERRMANN NETO (PPS - SP.
culpem-me a franqueza, mas, como Líder do PT, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
sinto-me no dever ético e político de situar o debate vota "sim".
nos termos gerais, porque politicamente não pode- O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
mos impor ao povo brasileiro, aos industriais, aos revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
agricultores, àqueles que produzem, aos assalaria- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
dos, aos que estão na fila da Previdência e dos hos- a todos os Srs. Deputados que tomem seus lugares,
pitais, essa promessa vã de que vamos salvar a a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.
Saúde ou a Previdência. Não. Vamos salvar, sim, é O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a especulação financeira internacional. a palavra pela ordem.

Muito obrigado. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão . V. Exl a palavra.

em votação as Emendas nQS 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
10 e 12, oferecidas à Comissão Especial, com pare- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não" e
cer pela rejeição, ressalvados os destaques. informa a sua bancada que teremos mais votações.

Quem quiser aprová-Ias votará "sim"; quem O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
quiser rejeitá-Ias votará "não". são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
votam os Srs. Líderes? Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não", O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
pela rejeição. ... RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. PMDB vota "não·.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
da Frente Liberal vota "não". peço a palavra para uma questão de ordem sobre o

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. processo de votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
vota "não". .não, Deputado Gerson Peres. V. Ex!! tem a palavra.

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- são do orador.) - Sr. Presidente, o Regimento Inter-
balhadores está em obstrução. no proporciona aos Líderes a oportunidade de falar

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- em qualquer momento da sessão sobre assunto de
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". relevância nacional. Mas, Sr. Presidente, preocupa-

o SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do me o precedente hoje cometido na Casa, quando,
orador.) - Sr. Presidente, por enquanto o PDT está após o Líder do PT ter-se pronunciado sobre a maté-
em obstrução. ria em votação, houve superposição de pronuncia-



O SR. P·RESIDENTE (Michel Temer) - Para
contraditar, tem a palavra o Deputado Marcelo Déda.

O SR. MARCELO DÉDA (PT -SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, por duas razões
pedi a palavra para contraditar a questão de ordem
levantada pelo eminente Deputado Gerson Peres.

Em primeiro lugar, creio que S. Exa. está con
fundindo a intervenção realizada pelo Deputado Ar
lindo Chinaglia na condição de inscrito para encami
nhar a votação, fase regimental que pode ser utiliza
da com a simples inscrição, independentemente da
condição do Deputado, se Líder ou não. Quando o
Deputado Arlindo Chinaglia foi à tribuna, encami
nhou a'votação, do mesmo modo que o Deputado
Arthur Virgrlio, salvo engano, que o col)testou, na
condição de Parlamentar comum, sem se valer de
qualquer privilégio da Liderança.

No segundo momento, o Deputado José Ge
nofno interveio, com base no dispositivo regimental
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mento sobre a mesma matéria: o eminente Líder titu- que S. Exa. invocou, em relação ao qual conhece
lar utilizou posteriormente mais quinze minutos da V. Exa. o posicionamento que sempre defendi na Casa:
sessão, quando já havia sido utilizado o tempo do Art.. 66. . .
partido por seu representante, quando encaminhou § 111 Em qualquer tempo da sessão, os
da tribuna a votação. Líderes dos Partidos, pessoalmente e sem

Em nosso modesto entendimento, há dúvida delegação, poderão fazer .comunicações
sobre a interpretação do comportamento regimental. destinadas ao debate em torno de assuntos
Como para as questões de ordem um dos funda- de relevância nacional.
mentos, pressupostos indispensáveis, é a dúvida so- Veja V. Exa. que a condição imposta pelo Re-
bre o Regimento ou princfpio constitucional, solicito gimento Interno é que não. haja delegação e que o
da douta Mesa da Casa que, apó$ analisar a maté- tema seja de relevânéia nacional.
ria, proceda a uma determinação para que não mais Não há dúvida de que as duas condições fo-
haja a superposição dos prazos a serem utilizados ram cumpridas pelo Líder do PT quando pediu a pa-
sobre a mesma matéria, por duplicidade de Líderes, lavra e dela fez uso. Não poderià S. Exa., o DepUtado
na sessão em que ela estiver sendo apreciada. Gerson Peres, querer que V. Exa. negasse a pala-

Gostaria de deixar bem claro que esta minha vra, uma vez que ela foi requerida com pleno funda-
questão de ordem não se refere, absolutamente, ao mento na regra regimental.
cerceamento do pronunciamento de Líderes, e muito Não houve superposição de palavra de Líder.
menos do eminente, respeitado, querido e estimado Não houve, de modo algum, a utilização do Regi-
Líder do PT, Deputado José Genofno; mas é sobre- mento para, de alguma forma, permitir que o Partido
tudo para que esse precedente não inviabilize ainda dos Trabalhadores, pela voz do Líder, falasse duas
mais as votações, forçando a demora das sessões, vezes.
e não haja como que um abuso de utilização do tem- Portanto, Sr. Presidente, foi perfeitamente regi-
po pelo mesmo partido, duas vezes, sobre a mesma mental a intervenção do Deputado José Genofno.
matéria de relevância, como é esta. V. Exa. deferiu na forma como deveria fazer, e não

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço há razão alguma para que se aceite o entendimento
a palavra pela ordem. aqui requerido pelo Deputado Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
Exa. a palavra. te, peço a palavra pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda V. Exa. a palavra.
o voto MnãoM. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo en
trar nessa discussão porque ela é muito importante.
Não vou levar em consideração o ocorrido. O Depu
tado Arlindo Chinaglia encaminhou a votação, quan
do falavam dois a favor e dóis conttà, e, depois, o
nobre Deputado José Genofno pediu a palavra como
Líder. Vou citar um caso específico. Cada Líder tem
cinco minutos para encaminhar determinada maté
ria. Eu, após encaminhar como Líder, utilizando cin
co minutos, peço a palavra para fazer uma Comuni
cação de liderança, assomo à tribuna e falo doze
minutos como Líder do meu partido. Então, falei de
zessete minutos, e não cinco, como qualquer Líder.
O mesmo pode ocorrer com os Líderes do PMDB,
do PSDB ou de qualquer outro partido.

Portanto, neste caso especrfic:o, não digo que
houve uma superposição. Mas poderá haver, se
prosperar esse precedente. O Líder que está discu
tindo a matéria já tem a faculdade e o privilégio de
falar durante cinco minutos e poderá, também, pedir



O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT-DF. Sem revi
são 'do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores passa a votar ·sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e informa à sua bancada que teremos
mais votações.
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a palavra para uma Comunicação de Liderança e fa- , O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revi-
lar pelo tempo destinado ao seu partido. são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não"

Por isso, Sr. Presidente, acho que a questão e apela aos Srs. Parlamentares para que venham
de ordem levantada· pelo nobre Deputado Gerson imediatamente ao plenário, porque, como já foi dito,
Peres é procedente e m~rece a reflexão desta Casa teremos outras votações nominais ainda na noite de
e uma decisão de V. Exa. hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho, O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Sem revisão do
em primeiro lugar, as ponderações do Líder Marcelo orador.) - Sr. Presidente, o PDT orienta o voto "sim".
Déda no tocante à inscrição do Deputado Arlindo O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
Chinaglia. Realmente, o Deputado Arlindo Chinaglia revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-
se inscreveu única e tão-somente para encaminhar a balhista Brasileiro tem emendas e vota "sim".
votação, o que, regimentalmente, era-lhe lícito fazer. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem

Entretanto, vou recolher a questão de ordem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
do Deputado Gerson Peres para examinar outro ân- Frente Liberal recomenda o voto "não" e reitera o
guio da questão, segundo o qual o Líder, durante o apelo aos Srs. Parlamentares para que permaneçam
processo de votação, já tendo regimentalmente o di- em plenário, para que possamos, logo após esta vo-
reito de encaminhá-Ia e, portanto, manifestar-se so- tação, votar o mérito da matéria, a proposta de
bre a matéria; serve-se do dispositivo regimental - emenda à Constituição aprovada no Senado Federal
tem razão o Deputado Marcelo Déda ao afirmar que e em discussão e votação nesta Casa.
pode ser invocado a qu~lquer tempo durante a ses- O PFL vota "não" e reitera o apelo aos Srs.
são - para tratar da mesma matéria. Parlamentares para que permaneçam em plenário,

Então, realmente pode haver uma dificuldade, para que possamos avançar na votação desta im-
porque não há dúvida de que o Líder pode pleitear a portante matéria.
palavra para fazer uma comunicação de relevante A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB _
interesse nacional. E não há dúvida de que o tema RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
da CPMF é de relevante interesse nacional. Mas, Bloco PSB/PCdoB vota "sim" às emendas.
eventualmente, como bem lembrou o Líder Inocên- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
cio Oliveira, pode haver superposição, porque o Lí- votar. Comunico aos Srs. Parlamentares que, após
der se manifesta no tempo regimentalmente conce- esta votação, teremos possivelmente duas votações
dido àquele partido e depois se manifesta no enca- e, aí, encerraremos a sessão. Vamos permanecer
minhamento da votação sobre a mesma matéria. em plenário.

Portanto, vou recolher a questão de ordem, Vamos votar, Srs. Deputados. Há 498 Deputa-
examiná-Ia com detença, com maior vagar e, em se- dos na Casa. Quem estiver em seu gabinete ou em
guida, comunicarei a decisão ao Plenário. outro local que venha ao plenário.

Devo dizer que esta solução tanto pode privile- O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço
giar a Oposição, como também a Situação. De modo
que vou examiná-Ia nos termos regimentais.e depois a palavra pela ordem.
darei a decisão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Srs. Deputados, vamos votar. Venham ao ple- V. Ex
l

a palavra.
nário, pois estamos em processo de votação nomi- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

I são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomendana.
o voto "não" e solicita à sua bancada que permane-
ça em plenário.

O PPB vota "não·.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exll a palavra.
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB

- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
vocamos os nossos companheiros do PMDB, Deputados
Olavo Calheiros, José Priante, Pedro Novais, e os di-



08468 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

versos Srs. Parlamentares para que se dirijam ao
plenário, a fim de manifestarem seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, dirijam-se ao plenário para votar.

Vamos votar. Há 498 deputados na Casa.
Solicito aos Srs. Deputados que ainda não vie

ram ao plenário que a ele compareçam.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra. .
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um
apelo aos nobres pares no sentido de que permane
çam neste plenário, pois, após esta votação, tere
mos mais outra. Esta é a mais importante, porque é
sobre a PEC aprovada no Senado.

Nesta votação, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, quero, em nome do
PSDB, alertar a minha bancada para que permane
ça em plenário. É possível que tenhamos, após essa
votação, não apenas uma, mas duas votações na
noite de hoje.

Após a votação do projeto, que ocorrerá em
seguida, o PSDB defen"derá a tese de que se votem
ainda hoje os destaques simples, ficando para o dia
de amanhã apenas os destaques de bancada e as
emendas aglutinativas. Portanto, peço aos compa~

nheiros de bancada que permaneçam em plenário,
para que possamos, após esta votação, deliberar
mos nominalmente ainda por duas vezes.

O voto do PSDB nesta matéria é "não".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB informa à

sua bancada que nesta votação estamos votando
"não" e teremos mais uma votação. SOlicito à sua
bancada que permaneça em plenário. O PPB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Vamos votar. (Pausa.)

Todos votaram?
Há mais doze deputados presentes a esta

Casa.
Vamos votar, Deputado Pedro Novais, e per

manecer em plenário.
O SR. PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço

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

V. Exll a palavra.
O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, não consigo votar
pelo painel. Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tente
votar mais uma vez na bancada do seu partido,
Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:
VOTARAM:
Sim~ 151
Não: 334
Abstenção: 1
Total: 486

São rejeitadas as emendas de nlls 1 a 10 e 12
apresentadas na Comissão Especial, ressalvados os
destaques:

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Proposição:l'EC. N° 637/99 - EMENDAS, EM
GLOBO, COM PARECER PELA
REJEICÃO

Inicio Votação: 09/03/1999 22:44

Fim Votação: 09/03/1999 23:06

Resultado da Votação
Sim 151
Não 334
Abstenção 1

Total da Votação 486

Presidiram a Yotação: Michel Temer - 20:59

Orientação
PFL-Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Sim
PPB -Não
PDT-Sim
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Total Quorum

1
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PlB·Sim
PSBIPCOOB • Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD • Sim
pps·Sim
PV.Ai....
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Obstruçlo O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
A1ceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Franc.isco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandil Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Sim
Deusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Sim
Jorge Costa PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Nl!\o
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Partido Bloco Voto

Atila" Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL NM
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas :.8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Euripedes Miranda POT Abstenção
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia: 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bitiar PMOB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
ACRE'

Sim
Sérgio Barros POT

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Não

Antônio Jorge PFL

Freire Júnior PMOB Não

IgorAvelino PMOB' Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Não

Albérico Filho PMOB

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMOB Não

João Castelo PSOB Não

José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08471

Partido Bloco Voto

Nice Lobão PFL Nêo
Paulo Marinho PFL Nêo
Pedro Fernandes PFL Nao
Pedro Novais PMDB Nêo
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMNIPSD Nao
Roberto Rocha PSDB Nêo

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PMDB Nêo
Arnon Bezerra PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Nêo
Eunício Oliveira PMDB Nêo
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moroni Torgan PSDB Não
Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Nêo
Roberto Pessoa PFL Nêo
Rommel Feijó PSDB Nêo
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

CEARÁ
Ubiratan Aguiar PSDB . Não

Vicente Arruda PSDB Nêo

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Nêo

B.Sá PSDB Nêo

Ciro Nogueira PFL Nêo

Heráclito Fortes PFL Não

Marcelo Castro PMDB Não

Mussa Demes PFL Nêo

Paes Landim PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Nêo

Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Nêo

Iberê Ferreira PPB Nêo

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Nêo
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Partido Bloco Voto

MúcioSá PMIJB Não
Ney Lopes PFL Não
Total Rio Grande do Norte: 8

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não
Wilson Braga PFL Não
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antõnio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
PERNAMBUCO
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Não
José Thomaz Nonõ PSDB -'Não
Luiz Dantas PSD PUPST/PSLlPMN/PSD ;Sim
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Partido

Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior

BAHIA
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhêes
Pedro lrujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa

Bloco
PMDB
PPS

PSDB
PMDB
PPS
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

PFL
PFL
PDT
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PFL
PT
PSDB
PSDB
PPB

PFL
PFL

-PFL

PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB

PSB/PCDOB

PUPST/PSUPMN/PSD

PSB/PCDOB

Voto

Não
Sim

Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
·Não

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não

. Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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Partido Bloco. Voto

Ursicino Queiroz PFL Nao
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 39

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antõnio do Valle PMDB Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro- PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Sim
José Militão PSDe Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PST PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria Elvira PMDB Não
Maria Lúcia PMDB Não
MINAS GERAIS
Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

OdelmoLeão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues- PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PSDB Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB . Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgilio Guimarães PT S'iTiI
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Partido Bloco Voto
Vittorio Medioli PSOB N~o
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMOB Sim
Zezé Perrella PFL Não

Total Minas Gerais: 48

EsplRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não
Feu Rosa PSOB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMOB Sim

Total Espirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSOB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSOB Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob POT Sim
Coronel Garcia PSOB Não
Oino Fernandes PSOB Não
Or. Heleno PSOB Não
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
RIO DE JANEIRO
lédio Rosa PMOB Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Não
João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Não
José Carlos Coutinho PFL Não
Luís Eduardo PSOB Não
Luiz Ribeiro PSOB Não

Luiz Salomão POT Sim

luizSérgio PT Sim
Mareio Fortes PSOB Não

Mattos Nascimento PMOB Não

MiltonTemer PT Sim
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Partido Bloco .Voto

Miro Teixeira POT Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feij6 PSOB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Alberto Mourão PMOB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Não

André Benassi PSOB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSOB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB NãO
AryKara ; PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não

Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Delfim Netto PPB Não

Or. Hélio POT Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMOB Não

SÃO PAULO Sim
Eduardo Jorge PT

Emerson Kapaz PSOB Não

Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Sim

Fernando Zuppo POT Sim

Franco Montoro PSOB Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMOB -Não
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Partido Bloco Voto
José de"Aoreu PSDB Não
José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PDT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PFL Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL Pl/PST/PSLlPMN/PSD Sim
Xico Graziano PSDB Não
Zé Indio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 68

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
MATO GROSSO

NãoWilson Santos PMDB

Total Mato Grosso: 7
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Partido BI~o
Voto

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não

Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não

Euler Morais PMDB Não

Geovan Freitas PMDB Não

Jovair Arantes PSDB Não

Juquinha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vênia PSDB Não

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Canedo PSDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Sim

Roberto Balestra PPB Não

Ronaldo Caiado PFL Não

Vilmar Rocha PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goi. :17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Não

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSDB Não

Nelson Trad PTB Sim

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Môka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 8
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Partido
PARANÁ
Abelardo Lupion
Airton Roveda
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Mat()~,

Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16
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Bloco

PFL
PFL
PTB
PPB
PT

,PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB
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'..'oto

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não,

Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

, Não
Não'
Sim
Não
Não
Não

Não
Sim
Não
Sim
Sim'
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
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RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio- Bacci· .
Esther Grossi
Fernando Marroni
Felter Júnior
Germano Rigotto

Henrique Fontana
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 29

Bloco

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMOB

PT
PT
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PST
PT
POT
PFL
PMOB
PPB
PT
PMOB
PT •
PSOB

PUPST/PSUPMN/PSO

Março de 1999

VQtC? .

Sim
Sim
Sim
Não
~im

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não



O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, muita' coisa já foi dita desta tribuna
sobre a CPMF. Sei que as palavras podem muito
pouco neste plenário em matéria de tanta relevância.
Venho à tribuna para chamar-lhes a uma reflexão,
um pouco maior sobre a decisão que vamos tomar.

O argumento fundamental do Governo é o de
que aumentar a carga tributária através da CPMF é
fundamental para o ajuste fiscal, que sustenta a ne
gociação internacional com os credores e baseia
toda a linha de constituição no acordo com o Fundo
Monetário Internacional, acordo esse desenhado no
final do ano passado e que foi insustentável. Um
acordo que nós repetimos várias vezes nos anos 89,
aprofundando a recessão. No entanto, jamais saf
mos da crise nos limites da polft!ca ortodoxa do FMI.

As últimas metas acordadas pelo Governo exi
gem do Pafs, em primeiro lugar, um superávit de 11
bilhões de dólares, 'quando Unhamos no ano passa
do um déficit de 6 bilhões, uma alteração nos próxi
mos dez meses de 17 bilhões de dólares nas relaçõ
es comerciais. E o saldo comercial é a questão fun
damentai para sustar a crise cambial e diminuir a de
pendência do Pafs ao capital especulativo.

Pergunto a este Plenário: nós vamos avançar
nas exportações, aprovando um imposto cumulativo,
que penaliza os produtos exportados, num mundo
em que a economia começa a desacelerar e não há
possibilidades de exportar imposto? Não, não va
mos. Esse imposto não contribui para as exportaçõ
es, que é o desafio maior da economia brasileira. E
o caminho mais fácil para ter saldo comercial é o ca
minho da recessão. Já se prevê uma queda do PIS
de 4%. Cada 1% a menos do PIS é a destruição de
320 mil empregos na economia formal. Num pafs
que tem 1 mil e 700 jovens para chegar, por ano, ao
mercado de trabalho, significa 3 milhões de desem
pregados a mais neste ano. Aumentar a carga tribu
tária e o imposto cumulativo significa aprofundar a
recessão do Pafs.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - .para
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado
Aloizio Mercadante, pelo prazo de cinco minutos.

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis
meses, a cobrança da contribuição provisó
ria sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e rnreitos de natureza
financeira de que trata' o art. 74, institufda
pela Lei n2 9.311, de 24 de outubro de 1996,
modificada pela Lei n2 9.539, de 12 de de
zembro de 1997, cuja 'vigência é também
prorrogada por idêntico prazo.

§ 1li Observado o' 'disposto no § 611 do
art. 195 da Constituição, a alfquota da contri
buição será de trinta e oito centésimo por
cento, nos primeiors doze meses, e de trinta
centésimos, nos meses subsequentes, fa
cultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou res
tabelecê-Ia, total ou parcialmente, nos limi
tes aqui definidos.

§ 22 O resultdo do aumento da arreca
dação, decorrente da alteração da alfquota,
nos exercfcios financeiros de 1999, 2000 e
2001, será destinado ao custeio da previ
dência social.

§ 311 É a União autorizada a emitir Utu
los da divida 'pública interna, cujos recursos
serão destinados ao custeio da saúde e da
previdên.cia social, em montante equivalente
ao produto da arrecadação da contribuição,
prevista e não realizada em 1999, hipótese
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O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden- em que o resultado da arrecadação verifica-
te, peço a palavra pela ordem. do no exercfcio financeiro de 2002 será inte-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem gralmente destinado ao resgate da dfvida
V. Exa. a palavra. pública federal." '

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDS - MA. Art. 22 Esta Emenda entra em vigor na'data de
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta vo- sua publicação.
tação meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos a Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 637 de 1999, em primeior turno, ressalvados
os destaques:

As Mesas da Câmara dos Deputados, e do Se
nado Federal, nos termos do § 311 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional:

Prorroga, alterando a alrquota, a contri
buição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e ae créditos e direi
tos de natureza financeira, a que se refere o
art. 74 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

Art. 1li É inclufdo o art. 75 no Ato das Disposi
ções Constituiconais Transitórias, com a seguinte
redação:



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Gerson Peres, para
encaminhar a favor.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a minha longa vida pública sempre me
tem conduzido contrariamente ao estabelecimento
de impostos, pois quando a comecei meu País tinha
apenas cerca de doze impostos. Hoje ultrapassamos
a casa dos quarenta. Nunca dei minha contribuição
para esse crescimento vertiginoso de confisco dos
bens e serviços da comunidade. A CPMF já existe
como imposto. Não contribuí para sua implantação,
e, no caminho dela, o Brasil defronta-se com uma
crise incontestável, vista a olho nu, que sensibiliza a
Esquerda, a Direita e os homens de Centro.

Não seria eu quem iria contrariar o clamor do
meu País para sair da crise, deixando de votar a am
pliação percentual desse imposto, que visa arreca
dar cerca de 12 bilhões para o ajuste fiscal e preten
de buscar a estabilidade econômica e Jinanceira do
Brasil.
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Sr. Presidente, peço a V. Exa. que aumente o Sei que as palavras podem pouco, e as mi-
som, senão não terei condições de concluir meu nhas,' particularmente, não· estão tão apFOpriadas
discurso. para se ouvirem, p,orque está me faltandQ garganta

Como votarão os companheiros que vieram a neste momento. Mas faço um último apelo aos que
esta Casa representando o mundo da indústria e vieram defendendo a produção, a indústria, a agri-
que sabem que hoje vários empresários estão viran- cultura e o comércio no sentido de que tenham cora-
do ex-empresários, que fizeram campanha amas- gem de dizer aos credores, ao Governo ou a quem
sando barro e dizendo para os pequenos industriais quer que seja que vamos parar para pensar um pou-
"vamos para Brasília defe~der a reforma tributária"? co mais sobre o caminho insensato que este País

Chega de mais impostos, chega dessa estrutu- está trilhando, que vamos pôr na Ordem do Dia a re-
ra tributária deformada e burocrática. Quando vamos forma tributária. E, o único gesto que vai viabilizar

neste ano a reforma tributária é dizer não ao aumen-
ter uma reforma tributária se, a cada ano, cada Go- to fácil dos impostos e discutir outro caminho de re-
vemo que entra cria um imposto a mais? forma do Estado, outro caminho de saída da crise,

Faço apelo ao companheiro Marcos Cintra, como defender a agricultura, a indústria, o emprego
aquele que criou a idéia do imposto único, mas que e a produção deste País. É esse o único voto que o
virou mais um. Cada vez que tem mais um, não tere- povo brasileiro eSl?era nesta noite!
mos a reforma tributária, tão fundamental para de- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
fender a indústria e a produção. Falo aos compa- O SR. JU'LIO REDECKER _ Sr.
nheiros que defendem a agricultura nesta Casa, Presidente,
àqueles que viram a agricultura ser esmagada pela peço a palavra pela ordem.
política de transferência de renda durante esses O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
quatro anos. Como dizer para o homem do campo V. Exa. a palavra.
que aumentaremos a carga tributária, em meio a O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re-
tantas dificuldades como as taxas de juros, a falta de visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
financiamento e de preços para os produtos agrícolas? rior votei "não".

Quero falar àqueles que vieram para esta Casa O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS.
defendendo o comércio, que está demitindo, por dia, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
5 mil pessoas: Qual seria o discurso para o pequeno ção anterior votei "não".
comerciante, que está fechando as portas, que não
consegue vender, que não tem financiamento, que,
se cair nas atuais taxas de juros, seguramente fe
chará sua empresa? Aumentar a carga tributária do
imposto regressivo, do imposto que incide sobre to
das as operações de comércio?

Quero falar sobretudo a todos que vieram a
esta Casa para defender este País. Não podemos
mais aceitar uma agenda tão passiva e submissa
quanto essa. Temos de pensar o Brasil com um pou
co mais de grandeza, talvez perdendo menos tempo
nos encaminhamentos, para discutir com profundida
de que nação seremos neste final de século.

Não há caminho para este País nos marcos da
recessão. A tarefa maior desta Casa e de cada eco
nomista é defender a produção, a indústria, a agri
cultura e o emprego. Não é aumentando a carga tri
butária, a irracionalidade fiscal do Estado, sem colo
car na agenda a prioridade da reforma tributária, que
estaremos honrando nosso mandato. Talvez seja
.mais fácil para aqueles que vieram da periferia para
esta Casa defender os trabalhadores assalariados e
não aceitar o aumento de impost9.
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VOU contrariar minha coerência, mas quero fi- cassarem, serão aqueles que ainda hoje fazem aná-
car bem com a minha consciência, para não ser um Iises financeiras que muitas vezes não dão certo,
traidor das aspirações do meu País, que quer sair da pois, a exemplo de um prato de refeição, são digeri-
çrise e demonstra, através do seu Governo, uma luta das rapidamente e não valem mais nada.
constante e pertinente para permanecer com a moe- Sr. Presidente, o meu voto é a favor desse au-
da forte do real.·· mento, o que não significa que eu vote sempre, da-

A CPMF já foi conceituada, criticada, analisada qui para frente, a favor de aumento de impostos.
em seu aspecto positivo e negativo e até no aspecto Muito obrigado. (Palmas.)
de sua crueldade progressiva. Por isso, disse há O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
pouco, numa breve alocução, que a questão hoje dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
não era mais o debate sobre a CPMF propriamente O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
dita, como é do conhecimento de todos os Srs. De- V. Exa a palavra.
putados, homens vividos e capazes, que saíram das O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
urnas agora e são conhecedores do problema da Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 67
CPMF. Disse que era uma questão de matemática, do Regimento Intemo diz que a sessão extraordinária...
de equação, e é. Vamos apenas votar mais um per- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Prorrogo
centual sobre o de 0,20%, para buscar um pouco
mais de dinheiro, a fim de dar sustentação ao ajuste a sessão por umã hora.
fiscal, que objetiva alcançar 28 bilhões de reais. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

Sr. Presidente, estranho a veemência com que dente, eu ainda estava falando quando V.Exa anun-
os socialistas com assento nesta Casa investem ciou a prorrogação.
contra os impostos. Não há ideólogos mais empe- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro-
dernidos na imposição de impostos ao capitalismo guei a sessão porque são 23h21 mino
que os socialistas. Hoje eles estão a reclamar da O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, mas a
CPMF, procurando dar a entender que somos nós questão de ordem que eu estava formulando era so-
que estamos prejudicando a sociedade na busca de bre esse assunto.
uma solução para a crise, que realmente está levan- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
do a sociedade ao caos. Neste momento, gostaría- zer a prorrogação, posso interromper o orador.
mos de tê-los ao nosso lado, porque os socialistas V. Exa sabe disso.
também amam a sociedade, querem bem à socieda- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A sessão
de e ao Brasil. E, nesta hora, como são eles os capi- extraordinária tem duração de quatro horas. Esta
tães criadores de impostos no mundo contra o capi- sessão começou às 19h20min. Às 23h20min, com-
talismo, deveriam votar a favor da CPMF, dando ao pletaram-se as quatro horas. Ademais, quando eu já
Brasil esta oportunidade, embora sacrificando as co- fazia a questão de ordem, em razão do tumulto no
munidades, a fim .de que o País saia da crise e bus- plenário, V. Exa. anunciou a prorrogação. Antes de
que o rumo da estabilidade que todos queremos. V. Exa. anunciar a prorrogação, eu tinha invocado o

Não somos favoráveis aos impostos. Eles se art. 67 do Regimento Interno, que diz textualmente
constituem uma crueldade. Aqueles que os instituem que a sessão extraordinária terá duração de quatro
são como aqueles pastores perversos que, em vez horas. Nada mais do que isso. Já se completaram as
de tosarem a lã, tosam o couro das ovelhas. Não quatro horas. Portanto, V.Exa já deveria ter encerra-
queremos tosar o couro das ovelhas; queremos real- do a sessão.
mente tirar delas mais um pouco de lã, para ajudar o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
Brasil a sair dessa crise que nos aflige, que nos do- peço a palavra pela ordem.
mir:ta e exige de nós coragem cívica. É o que vim fa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
zer nesta tribuna,.contrariando a minha coerência de V. Exa a palavra.
mais de uma dezena de mandatos populares. . O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

. Votarei a favor da prorrogação da CPMF, para revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nosso Regimen-
que essa receita cresça um pouco mais, e amanhã to Interno é claro: o processo de votação não pode
não sejamos responsabilizados por não termos dado ser interrompido em qualquer momento, a não ser
oportunidade àmanutenção da estabilidade econômica. por tumulto grave no plenário e assim por diante.

<. Se fracassarem amanhã, não venham dizer Portanto, não procede a questão de ordem for-
.. que a maioria do povo brasileiro fracassou;'se"fra~ muladapeloDepLitado Arnaldo Faria de Sá.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Indefiro do coniventes. Por não ser coniventê, usarei tantas
a questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de vezes quantas me forem lícitas os artigos do Regi-
Sá. Além do argumento apresentado na contradita, mento Interno, .porque prezo a condição de Deputa-
segundo a regra da sessão ordinária, também terá do. Durante a campanha, prometi agir desta manei-
duração de quatro horas, prorrogável por uma hora. ra, ainda que não agrade a maioria de V. Exas. E

A regrà da prorrogação se ap'ica às duas hipó- não tenho essa pretensão. Venho cumprir com exati-
teses: tanto à ordinária, ql,Janto à extraordinária. dão e retidão o meu mandato.

O SR. ARNALD.O FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Tenho certeza de que muitos dos que votarem
dente, respeitosamente, recorro da decisão de "sim" serão coagidos por uma condição e não agirão
V.Exa à Comissão de Constituição e Justiça, pois de acordo com sua própria pretensão, com o com-
não há exceção, ainda que V.Exa tenha tentado su- promisso assumido em praça pública. Quantos Par-
perar-se na regra geral, para fazer essa prorrogação. lamentares aqui presentes assumiram durante a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reco- campanha o compromisso de agir de maneira dife-
lho o recurso de V. Exa., que será encaminhado à rente da que estão agindo? Quantos criticaram este
Comissão de Constituição e Justiça. Reitero, para Congresso quando estavam lá fora e agora Eígem da
conhecimento de V. Exa., o disposto no art. 72 do mesma forma? Esta Casa é subserviente, ela está
Regimento Interno: tratando das sessões da Câma- submissa às medidas provisórias e desacreditada
ra, estabelece que o prazo de duração da sessão perante a opinião pública.
poderá ser prorrogado pelo Presidente, de ofício ou A culpa é minha, é de cada um de nós. A partir
automaticamente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Presi- do momento em que soubermos agir com inde
pendência, voltados para os que reclamam e espe-

dente, peço a V. Exa. que adite a essa informação o ram muito de nós, certamente nossa condição exter-
que diz o art. 84 do Regimento Interno. na será muito melhor. Acordemos enquanto é tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
Comissão examinará. Já disse no dia de hoje, desta mesma tribuna-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- quando ainda era dia, porque agora, lamentavelmen-
lar contra a matéria, concedo a palavra ao nobre De- te, já estamos na calada da noite -, que muitos de
putado Arnaldo Faria de Sá. nós acabaremos sujando os nossos dedos apertan-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. do o botão errado, que irá jogar este País numa re-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e cessão mais profunda. O que é recessão senão o
Srs. Deputados, sei que alguns querem votar de desemprego que V.Exas. vêem no dia-a-dia? Quan-
qualquer maneira, apressadamente, para cumprir os tas e quantas vezes, na porta dos seus escritórios,
seus "compromissos" - entre aspas - com o Govemq de suas casas, no final de semana, vários e vários
e atender de forma lisonjeira às exigências do Fundo concidadãos reclamam: "Deputado, estou desem-
Monetário Internacional. pregadó. Deputado, o que vou fazer? Deputado,

Não tenho pressa. Certamente, não é a mani- como irei sustentar minha família?" Essa situação
festação de alguns apressadinhos que me incomo- será ainda pior; será mais danosa. E a responsabili-
da. O que me incomoda, na realidade, é o fato de dade é nossa, pois não sabemos agir com inde-
que grande parcela da população brasileira não terá pendência, de acordo com os compromissos assu-
os seus problemas resolvidos com a prorrogação da midos lá fora.
CPMF. . É fácil tomar essa atitude aqui neste "aquário",

Então, há necessidade de que tenhamos cal- onde a situação é tranqüila. Mas como será difícil
ma. Ainda no início da sessão, já prevíamos que explicar isso lá fora. Muitos de nós vivemos recla-
essa tentativa do Governo de atropelar o Regimento mando pelos corredores que o subsídio parlamentar
iria estabelecer uma situação de desgaste como não nos permite manter a nossa atividade. Se mui-
esta. São quase 11h30min da noite, e ainda não vo- tos de nós reclamam do que recebem, do que pode-
tamos a matéria. Um acordo poderia ter sido obtido, rá reclamar o desgraçado cidadão brasileiro que re-
e a votação seria realizada amanhã, sem o desgaste de cebe .130 reais? Pelo. amor de Deus! Pensem um
grande parcela de Deputados que estão nesta Casa, na pouco, 130 reais. Muitos deles nem 130 reais têm, e
noite de hoje, sem saber o que estão fazendo. estamos achando que a vida está difícil. Mas, certa-

Certamente, muitos não têm a culpa dos cabe- mente, seremos os responsáveis pela vida difícil que
ças, mas, ao aceitarem essa situação, acabam sen- virá brevemente, com a recessão que se instalará e
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O desemprego que irá campear neste País. Seremos e previdenciária. Quero ouvir essas vozes preparan-
os culpados. do o terreno para a verdadeira reforma tributária.

Ainda há tempo para refletirmos e dizermos E quero dizer mais, quero dizer que, a curto
"não" à CPMF. (Palmas.) prazo, do ponto de vista tático, precisamos, sem dú-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para vida, melhorar o superávit da balança comercial,
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Sr. Deputado mas não conseguiremos melhorá-lo se não tivermos
Antonio Kandir. linhas de financiamento. Acontece que não conse-

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB-SP. Sem re- guiremos linhas de financiamento se continuarmos
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- com o maior déficit público da América Latina.
putados, venho a esta tribuna para deixar bem claro Por essa razão, neste momento, vamos apro-
que os partidos que compõem a base de sustenta- var a Contribuição Provisória sobre Movimentação
ção do Governo sabem muito bem por que vão hoje Financeira. Caso contrário, teremos o maior déficit
aprovar a CPMF. Sabem por razões estratégicas e fiscal de toda a América Latina.
táticas. (Tumulto no plenário.)

Vamos ao lado estratégico em primeiro lugar. O SR. ANTONIO KANDIR - Ninguém em sã
Ouvi de um orador nesta tribuna que o desafio do consciência financia um país que tem o maior déficit
País é motivar a produção nacional. Fico muito satis- de contas públicas. É por esta razão, para aumentar
feito ao ouvir finalmente esse desejo de fomentar a as linhas de financiamento, que vamos discordar da
produção nacional, e isso começa, sim, por uma re- Oposição. Vamos aumentar as linhas de financia-
forma tributária. De acordo com a Lei nQ 87/96, a mento, reduzindo o déficit público, aprovando a
chamada Lei Kandir, vamos começar objetivamente CPMF.
a reforma tributária. Mas comecemos criando as Faço um desafio à Oposição: quero ouvir, sim,
condições objetivas para tanto. Infelizmente, assim V. Exas. aqui defendendo o aprofundamento da re-
não têm procedido os partidos que se colocaram no forma administrativa, defendendo o aprofundamento
campo da oposição nos últimos anos. da reforma da Previdência, para, aí sim, aprovar

Fazer a reforma tributária é, antes de mais uma verdadeira reforma tributária.
nada, fazer a verdadeira reforma do Estado. É definir A base de sustentação do Governo avançará
claramente o pacto federativo e o papel do Estado na reforma fiscal, avançará na reforma tributária, e,
brasileiro. É fazer a reforma da Previdência e a refor- aí sim, desenvolveremos o País.
ma administrativa. Não foi isso que ouvi aqui nesses Um abraço e vamos votar a CPMF. (Palmas.)
anos. Pelo contrário, quando se votou nesta Casa a O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
reforma administrativa, infelizmente, os Deputados palavra para uma Comunicação de Liderança.
da Oposição votaram, por exemplo, contra o subteto. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
Em decorrência, os Governadores dos partidos de do a palavra ao nobre Deputado Aécio Neves, para
oposição hoje nos pedem que criemos condições uma Comunicação de Liderança pelo PSDB.
para votar o subteto, porque sem o controle das con- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Como Lí-
tas do Estado não há como fazer reforma tributária. der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço

Afinal, que reforma tributária V.Exas. querem? a V. Exa. a palavra na qualidade de Líder do PSDB
A reforma tributária de aumentar impostos e prejudi- para fazer um registro que acho pertinente e, tenho
car a produção ou a de realmente fazer, como ocor- certeza, positivo para os trabalhos desta Casa não
reu na ocasião da Lei Kandir, reduzindo os impostos, apenas no dia de hoje, mas no futuro desta Legisla-
reduzir a produção, reduzir a tributação essencial tura que apenas se inicia.
para estimular a produção? Esta sessão se iniciou por volta das 19h. Aqui

(Tumulto no plenário.) ouvimos com absoluta atenção, sobretudo com enor
me respeito - não é mais do que nossa obrigação -,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos os vários oradores da Oposição que ocuparam esta
manter o orador na tribuna. Vamos ouvi-lo. tribuna.

O SR. ANTONIO KANDIR - Isso só se faz Esta é, sim, a Casa da democracia, que pres-
com as reformas previdenciária e administrativa. supõe algo básico: o respeito pelos oradores que

Quero ouvir essas vozes que ouço agora com ocupam, em nome dos seus eleitores, esta tribuna,
muita atenção, quando, logo em seguida, discutir- sobretudo quando as suas opiniões são diferentes
mos o aprofundamento das reformas administrativa das nossas. (Palmas.)
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Como Líder do PSDB, Sr. Presidente, e como minam. Essa política do FMI, articulada com a políti-
respeitaclor que'sou, há doie anos nesta Casa, da- ca do Goyerno brasileiro, tende ao fracasso.
queles que têm posições divergentes da minha, faço Portanto, Sr. Presidente, se a tática da Oposi-
um apelo à Oposição para que respeite também ção, hoje, dependesse de mim, já' estaríamos em
aqueles que pensam diferentemente dela. (Palmas.) casa e já teria sido votada a CPMF. Para mim, quan-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos to mais. rápido s~ d~sdobrar essa política d? Go~er-
ouvir os Srs. Líderes. no, mais claro ficara o seu fracasso e mais rápido

. - apresentaremos, democraticamente, a alternativa,
V. Exa~. sabem ~ue o tem~o para onentaçao que conquistaremos em 2002. (Palmas.)

d: bancada e de um minuto: Serei tolerante em rela- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Como
çao ao tempo, dada a magnitude do tema, mas peço ?

que não ultrapassem excessivamente esse período. vota o PPS. N- It
Estou marcando o tempo. ao vamos u rapas-

Como vota o PV? sar o prazo de orientação de bancadas.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem O SR. IVAN PAIXÃO (PPS-SE. Sem revisão

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Deputad?s, numa noite d~stas)_ arrasta~a_ ellca~sati- povo brasileiro, senhor absoluto dos nossos desti-
va, o mais prudente era dizer que voto na~ e Ir-me nos, os Parlamentos surgiram como uma conquista
embora, para que cO!"tinuássemos a votaçao. Mas a do povo, insatisfeito com o absolutismo. Portanto,
minha posição, dentro da Oposição, é singular. Não quando afirmamos que esta Casa representa o
acredito em obstrução, não acredito em retardar um povo, não podemos perder a visão de que com os
pouco mais a votação da CPMF. Acredito que é ne- anseios do povo devemos estar.

.cessário deixar que a política do Governo se desdo- Fui Secretário de Estado da Saúde em Sergipe
bre completamente, ~ara que fique bastante transpa- e, juntamente com todos os Secretários de Saúde
rente para a populaçao o seu fracasso. da época, transformei-me em um soldado em defesa

Eu votei na CPMF na primeira vez. Votei como- da CPMF, com o então Ministro Or. Adib Jatene.
vido, porque via mulheres dando à luz nas portas Combati no front, calei baionetas, cavei trin-
dos hospitais, via gente morrendo sem ter direito a cheiras, e vencemos a luta. Conquistamos a CPMF
um leito e acreditavâ, naquele momento, que o di- para a saúde.
nheiro i~ia para a s~úd~ Hoje, perdem~s as i1~sõe~: Naquela oportunidade, os nossos maiores ad-
O própno Governo Já nao se refere mais à saude, Ja versários eram os homens dos gabinetes refrigera-
não se fala nem em contribuição. O Deputado Ger- dos da área econômica do Governo Federal. Afirma-
son Peres falou claramente que era um imposto. vam e alardeavam que eram contra a CPMF por tra-
Mas ouvi também coisas bastantes surrealistas, tar-se de um imposto vinculado para uma despesa
como a intervenção do meu caro Deputado Arthur específica, que eles vêem como um fardo para o Te-
Virgílio sobre a importância de um governo que gas- souro e não como um direito social.
te menos, _como se hoje estiv~ssem?s di~cutindo Mas a têmpera, a determinação, a força de um
uma reduçao do 9rçarnento, ~ nao ~als um Impos!o passado ilibado e brilhante do Dr. Adib Jatene con-
sobre a populaçao. E uma Inversao extraordlnána venceu esta Casa, e a saúde combalida passaria a
dos termos. (Palmas.) receber um adicional de recursos que vinham so-

Sr. Presidente, é muito claro que ~stam,os vo- mar-se àqueles valores já destinados pelo Orçamen-
tando a CPMF para resgatar a credibilidade do Brasil to da União. Daríamos um importante passo para
junto aos credores internacionais. É muito claro tam- atingirmos o mínimo de 250 dólares por habitan-
bém que ihoje foi firmado um acordo de intenções te/ano, conforme preconiza a Organização Mundial
com o FMI, cujas metas determinam que o Brasil de Saúde para que um país ofereça um sistema de
terá uma inflação de 16,8%. Ouvi o Ministro Pedro saúde que contemple as necessidades básicas de
Malan falar várias vezes que a inflação não supera- um povo.
ria os 10%. Hoje, firmou-se um acordo com o FMI, Essa era a conquista que pensávamos ter al-
admitindo-se uma inflação de 16,8%. cançado. Essa. foi a conquista que esta Casa avali-·

Quero como Nelson Rodrigues, perguntar: zou e somou-se aos anseios da população mais so-'
Para que ~s quebrados? Por que 16,8%, e não frida. Mas a área econômica, numa a!itude mesqui-
17,5%? Eles querem dar uma impressão de serieda- nha e sorrateira, ceifou o sonho de Adlb Jatene e do
de e de domínio total de uma situação que não do- povo brasileiro, garroteando os recursos do Orça-
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mento da União e levando o velho guerreiro a bater pulação, como por toda a comunidade internacional,
em retirada para não mais comprometer-se a defen- razão pela qual, Sr. Presidente, liberamos a nossa
der um governo que se aproprio~ da esperança de bancada para que vote de acordo com a sua própria
melhores dias para a saúde e como resultado esteri- consciência.
lizou essa oportunidade. E agora, Sr. Presidente, os O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PL Ii-
mesmos adversários da CPMF, que tantas oportuni- bera sua bancada.
dades tiveram, vêm... Como vota o PCdoB?

(Tumulto no plenário.) A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB-
O SR. 'PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, esta-

Parlamentares, vamos ouvir com atenção. Informo mo-nos aproximando de uma votação absolutamen-
especialmente ao orador que o tempo de orientação te decisiva. A Contribuição Provisória sobre Movi-
é de um minuto. Estou sendo tolerante, mas não' mentação Financeira sempre foi utilizada para enco-
posso deixar passar de cinco minutos. V. Exa. está brir intenções reais, usando os argumentos da saú-
na tribuna há cinco minutos. de, da proteção à vida, fazendo com que isso viras-

O SR. IVAN PAIXÃO - Para concluir, suprimin- se uma moeda de troca diante do modelo econômico
do parte de meu pronunciamento... posto. E o que me chama mais a atenção é que o ci-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Exa. nismo preside o argumento de alguns.
pode deixar para fazer o pronunciamento no Grande Desculpe-me, Deputado Antonio Kandir, mas,
Expediente. Oriente a bancada do PPS. com todo o respeito, como pode V. Exa. falar de

O SR. IVAN PAIXÃO - O PPS, Sr. Presidente, pacto federativo, tendo seu nome na Lei Kandir?
não perderá a oportunidade de colocar o "sinete" da (Palmas.) Como pode V. Exa. falar de desenvolvi-
imperícia na equipe econômica deste Governo que, mento nacional e de reforma tributária quando, nesta
após vender os nossos minérios, o nosso parque si- Casa, foi o Relator da reforma tributária e não con-
derúrgico, o nosso mercado de telecomunicações e seguiu tirá-Ia da gaveta? E, por quatro anos de Go-
a nossa malha ferroviária, leva o País a quedar-se verno Fernando Henrique, não conseguiu comandar
às imposições do capital especulativo, envergonhan- a reforma tributária tão propalada e tão almejada,
do o nosso povo, suprimindo o futuro dos nossos jo- sem falar do confisco da poupança, porque aconte-
vens e o presente dos nosso~ velhos com o aumen- ceu lá 'atrás. Sabe por quê? Porque.este Governo
to da CPMF e a redução de-seus salários. não tem coragem de colocar em prática uma reforma

O PPS vota "não". (Palmas.) tributária que incida sobre patrimônio e renda. É aí
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS que temos de enfrentar a verdadeira reforma tributá-

vota "não". ria. Mas se discute, sim, confisco de poupança, reti-
Cpmo vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD? rada de direitos sociais e Contribuição Provisória so-
O SR. MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP. bre Movimentação Financeira, sob o falso argumen-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei bre- to de combate ao sonegador. O Governo diz que
ve, acatando a recomendação de V. Exa. O Bloco combate o sonegador para facilitar o especulador. _
PUPST/PMN/PSUPSD, ao longo de todas as dis- Grande troca, grande opção que faz este Governo..
cussões nas Comissões, usou de todos os recursos Sr. Presidente, sou médica e, durante minha
disponíveis para que nossas sugestões e críticas vida inteira, trabalhei no serviço público. Acompanho
fossem acatadas pelo Governo. Infelizmente, parece diariamente a execução orçamentária da saúde e
que tudo aquilo que poderia ter sido discutido não o posso afirmar aqui, com toda a convicção, que a
foi evidentemente, e hoje nos encontramos pratica- CPMF foi desviada, permanentemente, no mínimo,
mente no marco zero, sem condições de melhOrar o em 40%, ou diretamente ou substituindo fontes da
projeto do Governo. seguridade social. E desafio qualquer Parlamentar

Temos consciência, no entanto, Sr. Presidente, representante de qualquer Município a afirmar que li
da necessidade de que algo seja feito do ponto de saúde melhorou, apesar da CPMF. Que diga por que
vista do ajuste fiscal. Gostaríamos de ter podido con- há proliferação de endemias, crescimento da mortali-
tribuir para um projeto aperfeiçoado, que atendesse dade materna, não-cobertura vacinal ampla, fecha-
melhor ao ajuste fiscal e, sobretudo, ao interesse do mento de hospitais universitários, de emergência e
contril;>uinte. Infelizmente, isso não foi possível. Não das Santas Casas. Porque esse dinheiro foi desvia-
'desejamos, evidentemente, que o País fique sem do da sua atividade-fim. Não há déficit na Previdên-
uma legislação que é esperada hoje não só pela po- cia, o que há é desvio dos seus recursos. É uma
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mentira afirmar que há déficit na Previdência neste Conversei com o Ministro da Previdência sobre
País. (Palmas.) os 0,18% para cobrir o déficit da elite do funcionalis-

Portanto, quero dizer que não podemos, muito mo público, que ganha 10,. 15,..16 mil re.8Js de bene-
mais num contexto agudo do chamado ajuste fiscal, fício de inatividade por mês, e vamos votar a CPMF
permitir que um tributo que deveria lidar com a vida com 0,38%, dando mais 0,18% para a Previdência,
e com a saúde dos cidadãos e das cidadãs seja utili- tirando a chance de emprego do trabalhador. Vamos
zado num bolo único, num ajuste fiscal estéril, inó- pagar a previdência da elite do funcionalismo públi-
cuo, que vai arrecadar 28 bilhões, o que não vai ser co, que o Governo não teve audácia de enfrentar
suficiente sequer para pagar a metade do montante para reduzir privilégios, tirando emprego de quem
de juros devidos ao Fundo Monetário Internacional. ganha pouco, porque o imposto é recessivo. E va-
Estrangulamos os Estados e Municípios, agimos so- mos votar salvando o caixa do inativo da União com
bre os aposentados, retiramos o dinheiro da saúde, o sacrifício do trabalhador brasileiro, porque vamos
matando as pessoas na ponta do sistema, em nome fazer empresas quebrarem, fecharem e propiciar o
de um ajuste irrisório, ridículo, ineficaz e agressivo desemprego.
aos direitos da cidadania e do desenvolvimento deste Sr. Presidente, a decisão do PTB é' de votar a
País. favor e deixar nossa trincheira de luta para amanhã,

Portanto, o Bloco PSB/PCdoB tem absoluta porque há uma emenda de autoria do Deputado Luiz
convicção de que esta tributação não trará qualquer Antonio Fleury, encampada por nossa bancada, que
benefício, sendo inclusive um imposto regressivo. estabelece a alíquota da CPMF em 0,20%. Nós va-
Por isso, o apelo que se faz nesta Casa é que, por mos brigar por ela amanhã.
favor, consigamos dar uma resposta à sociedade Mas, Sr. Presidente, sangra o nosso coração
que implique realmente entrarmos no rumo do de- repristinar essa figura jurídica da CPMF. Eu votei
senvolvimento, e não no rumo da recessão. Que a nesta Casa a favor da instituição do FEF quando o
vida e a saúde das pessoas deixem de ser moeda Sr. Itamar era Presidente; ele deveria existir por um
de troca para sustentar as burras e os bolsos dos ano e seis meses e está aí até hoje. Votei favoravel-
especuladores internacionais. mente à Contribuição Provisória, que renasce. Ela é

O Bloco PSB/PCdoB vota "não" à prorrogação recriada hoje com a mesma finalidade, com o mesmo
da CPMF. (Palmas.) objetivo.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem Sr. Presidente, o momento é de cobrarmos do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Governo uma reforma tributária de verdade, trazen-
putados, pessoalmente, minha vontade era votar do para cá a discussão política sobre o que é do
"não", mas sou Líder de uma bancada, e o Líder não Estado, o que é do Município e o que é da União.
é porta-voz de si mesmo. Querer colocar a reforma política na frente da

Fui o Presidente da Comissão que criou a reforma tributária é jogar fumaça no olho do Brasil. A
CPMF há quatro anos. A pedido do Deputado Luis reforma política interessa a nós, do poder, mas não
Eduardo, presidi aquela Comissão num grande acor- salva o povo. O voto distrital não abaixa a taxa de ju-
do; movia-me a convicção de que salvávamos a saú- ros, o parlamentarismo não paga a dívida interna.
de. Em 21 dias, votamos a CPMF, e só não votamos Sr. Presidente, a fidelidade partidária não acaba com
em quatorze, Deputado Pauderney Avelino, porque a recessão e com o desemprego no País. Então, o
havia o feriado da Semana Santa no meio. E vimos importante é que possamos escrever aqui o pacto
em seguida que os recursos obtidos para a saúde federativo.
com a CPMF foram destinados para a saúde, mas Este é o último em que o PTB vota. Imposto
igual montante foi retirado do orçamento do Ministé- verde, imposto que vier para financiar partido em
rio da Saúde para cobrir outras despesas de orça- véspera de eleição, nesse o PTB não embarca. Nós
mento. não vamos nisso. Vamos votar a favor da CPMF

Hoje voltamos a discutir o assunto. (Palmas.) hoje para brigar amanhã, Sr. Presidente, pela alíquo-
Este é um governo que me parece não ter projeto, ta de 0,20%. Digo isso com meu coração sangrand9,
porque só estamos nesta Casa votando imposto e porque não sou Líder de mim mesmo.
aumento de alíquota. A reforma tributária, que refaz O PTB encaminha o voto "sim". (Palmas.)
o pacto federativo, nós abandonamos. Agora não é O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-
mais 0,20%, mas 0,38%; 0,20% para a saúde, SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
0,18% para a Previdência. Meu coração sangra. e Srs. Deputados, tivemos oportunidade de assistir a
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diversos Parlamentares desfiarem desta tribuna ar- Na noite de hoje, sabemos da responsabilidade
gumentos a favor desse verdadeiro confisco ao povo que nos cabe. Vamos votar a última peça de um
brasileiro - .e.contra ele -, que é a ressurreição da ajuste fiscal, mas não sem antes reafirmar que não
CPMF. adianta o Congresso Nacional aprovar impostos

Votar pela aprovação dessa contribuição in- para a sociedade brasileira. Por quê? Porque, ape-
constitucional significa homenagear, em detrimento sar de nossa economia ter sido modernizada e pre-
dos setores produtivos nacionais, o capital financeiro parada para a globalização do mercado internacio-
internacional. nal, inclusive do Mercosul, o Poder Público - Execu-

Todos estamos cansados de saber que, a tivo, Legislativo e Judiciário - não se preparou para
exemplo do que ocorreu quando a CPMF foi instituí- este momento. A sociedade brasileira não agüenta
da, novamente essa contribuição, vampirescamente mais contribuir com impostos sem que este Poder
extraída das forças de trabalho do nosso País, não seja reajustado e definitivamente atenda ao povo.
vai ser destinada à saúde do povo brasileiro de (Palmas.)
maneira nenhuma. Com estas palavras, o PPB honra novamente

Não obstante, o argumento é sedutor, é im- sua postura e seu compromisso político, votando fa-
pressionante. Impressiona, mas não convence, por- voravelmente à .9PMF. Entretanto, é preciso antes
que já passamos pela experiência, cuja maior vítima dizer que, a partir da última votação da matéria, nós,
- repito ainda uma vez - foi o ex-Ministro da Saúde do Partido Progressista Brasileiro, queremos ver
Adib Jatene, que foi enganado, caiu no canto da se- nesta Casa a discussão da reforma tributária e da
reia e patrocinou a instituição, contra o Governo e modernidade administrativa do País.
contra os responsáveis pela economia do País, des- Portanto o PPB encaminha o voto "sim".
sa CPMF que queremos ressuscitar.

Sr. Presidente, ouvimos parlamentares gover- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?nistas afirmarem que a Oposição discursa e discute,

e a base do Governo vota e aprova. A Oposição O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re-
vem aqui dizer não ao capital financeiro internacio- visão do orador.) - Sr. Presidente, desde o início do
nal, a Oposição vem dizer não a essa manobra que debate desta questão, o Partido dos Trabalhadores
vai espoliar o povo brasileiro, para honrar pontual- posicionou-se de forma muito clara.
mente os compromissos relativos aos serviços da dí- Tivemos a honra de ser um dos partidos que
vida brasileira no plano internacional. garantiu, na medida do possível, o quorum e o de-

Nós discutimos, terminamos não conseguindo bate na Comissão. Em plenário, discutimos.e garan-
aprovar. Mas, Sr. Presidente, mantemos nossos timos a presença necessária para que este debate
postulados de fidelidade em relação ao povo que pudesse, pelo menos, ser realizado. Em todos os
nos elegeu. Repetimos ao capital financeiro interna- momentos, o Partido dos Trabalhadores manifestou
cional o que diz aquela personagem de Edmond a sua posição de forma muito clara, objetiva, respei-
Rostand, Cyrano de Bergerac: "Sei que morro e não tosa e leal e estimulou o debate das questões que
vos mato, mas eu me bato, eu me bato e eu me considerava importantes.
bato". Vamos votar contra o mérito da emenda pen-

O PDT vota "não", Sr. Presidente. sando nas pessoas que batem às portas dos hospi-
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- tais, e não são atendidas; vamos votar contra pen-

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sando como o Deputado governista que ontem veio
Deputados, o Partido Progressista Brasileiro se a esta tribuna e revelou que na sua região há um
sente neste momento muito tranqüilo e muito à von- surto de malária sem atendimento do Ministério e
tade. Por quê? Há quatro anos, desde aquele início, dos órgãos da área de Saúde; vamos votar pensan-
o Partido Progressista Brasileiro vem afirmando que do na dengue, que, de fato, tem de ser combatida, e
as reformas têm ocorrido na ordem inversa. nas crianças que estão fora das escolas; vamos vo-

Eis a verdade, Sr. Presidente: há quatro anos, tar pensando no pequeno empresário, no pequeno
já defendíamos a aceleração das reformas tributária, comerciante, no pequeno produtor; vamos votar pen-
fiscal, administrativa e econômica, a fim de que real- sando na nossa indústria nacional, sim; e vamos vo-
mente pudéssemos ter um País econômica e social- tar pensando também nos banqueiros, porque estes,
mente justo. Infelizmente, a voz do PPB pouco foi sem dúvida alguma, estão sonegando, como disse o
ouvida. próprio Secretário da Receita Federal.
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Vamos fazer história, Sr. Presidente, porque é também com muita tranqüilidade e absoluta clare-
queremos permanecer amanhã de cabeça erguida za que faço a seguinte pergunta a todos os que es-
por onde andarmos. Vamos dizer à população deste tão acompanhando desde a tarde de hoje a discus-
País que não acreditamos que a aprovação da são da matéria: que alternativas teríamos a apresen-
CPMF vá r~solver o problema da qaúde. tar ao País que não a aprovação da CPMF, com

Como bem disse o líder do PTB, aplicou-se di- tudo o que dela decorrerá? Ou o que fazer se ela
nheiro na Saúde mas se desviou o que se aplicava não vier a ser aprovada? - o que certamente não
antes para outras áreas. E que áreas são essas? ocorrerá.
Pagamento da dívida e a cobertura, ainda que míni- O primeiro caminho, Sras. e Srs. Parlamenta-
ma, do déficit público. res, seria o do aumento das taxas de juros. Isto, sim,

Sabemos também, Sr. Presidente, que a inibiria definitivamente os setores produtivos da eco-
CPMF não vai resolver o problema do déficit público, nomia. E a medida não seria suficiente - aqueles
nem da crise econômica em que este País está metido. que conhecem um pouco de economia sabem disso.

Queremos amanhã poder vir a esta tribuna, Estaríamos, aí sim, fazendo o que tenho certeza ne-
olhar nos olhos dos representantes dos partidos que nhum dos membros dos partidos da Situação nem
vão aprovar a CPMF e dizer que esta noite fizemos da Oposição quer: abrindo caminho para o retorno
o alerta de que a CPMF não resolveria nenhum dos do mais nefasto dos impostos, o imposto inflacioná-
problemas estruturais hoje apresentados. rio, que pune, este sim, as camadas menos abasta-

A história vai mostrar (como já mostrou) ao das da sociedade.
Deputado Kandir, que merece o nosso respeito, que Estamos em um momento de grave crise eco-
a que S. Exª propôs no passado voltou-se contra ele nômica, e não é este o instante para discutirmos
próprio; a criatura voltou-se contra o criador. Temos aqui eventuais equívocos do passado.
certeza de que daqui a um, dois ou três anos vamos Lidero, companheiros e companheiras do Con-
ouvir os mesmos discursos justificando aumento de gresso Nacional, o Partido do Presidente da Repúbli-
impostos, vindos da mesma base e dos mesmos ca nesta Casa e não acredito que todas as medidas
deputados. tomadas até agora foram acertadas. Certamente, al-

Nossa posição contrária à matéria é uma posi- guns equívocos foram cometidos, mas estamos aqui
ção para a história, porque assim como no passado tendo a coragem de dizer que neste instante é abso-
o IPMF não resolveu o problema da Saúde e ne- lutamente fundamental para o País que aprovemos
nhum outro problema do País, esta votação não re- essa medida em função dos reflexos que teria na si-
solverá nenhum dos problemas apontados pelos de- tuação econômica do País a sua eventual derrota.
putados do Governo. A história mostrará quem tem Mas não me quero ater exclusivamente a essa
razão. questão. Gostaria de ter aqui um tempo muito mais

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como extenso para dizer de forma muito objetiva e me
vota o PSDB? aprofundando em algumas questões das outras ra-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- zões que me levam a defender desta tribuna neste
são do orador.) _. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- instante, temporariamente, a proposta de aumento
mentares, em primeiro lugar - e creio ser absoluta- da alíquota da CPMF.
mente fundamental que eu faça aqui esta afirmação Aqueles que acompanham mais de perto as
-, estamos, sim, votando uma matéria que não agra- ações do Governo nessa área sabem que, ao longo
da a muitos. Certamente não agrada à grande maio- dos últimos quatro anos de vigência dessa contribui-
ria da Oposição, senão a sua totalidade, como tam- ção, aumentaram, sim, os investimentos na área da
bém a boa parte daqueles que hoje compõem os Saúde. Àquele que quiser uma comprovação mais
pa!iidos da ba.se do Governo, ,d)i"~l disso digo que é muito fácil procurar os núme-

Não é lícito fazermos esta oJi~3elJ888r() dEi manei- ros, que é muito fácil ver que, de 1995 a 1997, os
ra dissociada das circunstâncias econômico-finan- procedimentos básicos de saúde tiveram um acrés-
ceiras em que o Brasil está hoje inserido. De poucas cimo de 35%. E se fizermos o cálculo previsto para o
referências dos inúmeros discursos que ouvi. até ano de 1999, esse acréscimo chegará a 52%.
agora a essa questão, digo com absoluta franqueza Vejo que as oposições perderam uma enorme
a cada um dos meus companheiros de Parlamento oportunidade de ajudar a base do Governo a fiscali-
que no modelo de reforma tributária preconizado zar a aplicação correta desses recursos quando abri-
pelo meu partido, o PSDB, não consta a CPMF. Mas ram mão de comandar a Comissão de Fiscalização
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desta Casa, que seria o órgão institucional respon- seria se estivéssemos discutindo a retomada do de-
sável pela fiscalização dos gastos do Governo. senvolvimento, a queda dos juros; de que melhor se-

Portanto, Sr. Presidente, quero dizer com ab- ria se estivéssemos discutindo a criação das condi-
soluta convicção que todos nós, Oposição e Situa- ções para a imediata retomada do emprego neste
ção, depois dos discursos que fizemos aqui, esta- País. Mas isso não pode ser conseguido apenas
mos obrigados pera:nte a sociedade, após a votação com palavras, apenas com intenções. Isso tem de
da CPMF, a iniciar para valer, com seriedade, uma ser conseguido com atos e sacrifícios, sim, Deputa-
definitiva e profunda discussão sobre o novo modelo do José Genoíno, que pedimos à população que ele-
tributário, que haverá de viger no Brasil em benefício geu em pleito recente o Presidente Fernando Henri-
da produção e dos assalariados. que Cardoso.

Este deve ser o compromisso desta Casa: ini- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqui
ciar imediatamente, após esta votação, este debate ouvi, em relação à CPMF, o argumento do Deputado
com cada um dos líderes fazendo a indicação de Arnaldo Faria de Sá, meu dileto amigo. Mas pergun-
seus membros para a Comissão Especial. Aí, sim, to a S. Exa.: serão os desgraçados que ganham 130
aprovando a reforma tributária, poderemos - quem reais, a que S. Exa. se referiu, que pagarão a
sabe? - abrir mão deste remédio amargo, mas ne- CPMF? Certamente não. Mas esses pagarão, sim, o
cessário. preço da volta da inflação se não tivermos a cora-

Sr. Presidente, concluo dizendo qUA exatamen· gem de neste momento adotar as medidas necessá-
te nos momentos de dificuldades que estamos viven- rias para que o Governo tenha os instrumentos para
do hoje precisamos ter a coragem que faltou a seto- enfrentar a grave crise que toma conta do País.
res desta Casa para discutir aqui as reformas admi- Não é por outra razão, Sr. Presidente, que a
nistrativa e previdenciária. Esses preferiram curvar- bancada do PMDB reuniu-se hoje para, em discus-
se a feudos e corporações que nada engrandecem são exaustiva, decidir pela vontade da sua maioria
esta instituição. que o Líder deveria subir a esta tribuna e dizer que o

O PSDB vota "sim", com a responsabilidade PMDB votará pela aprovação da CPMF, que votará
que tem de governar o País. "sim", meu caro e dileto amigo Deputado Fernando

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Gabeira, de uma forma diferente da que aqui expres-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e sou V. Exa.. Votaremos "sim" convencidos de que
Srs. Deputados, subo a esta tribuna pleno da cons- certamente essa não é a mais popular das medidas.
ciência de que não encontrarei respaldo na populari- Votaremos "sim" diferentemente de V. Exa., torcen-
dade fácil obtida por aqueles que, em momentos difí- do para que dê certo, desejando que efetivamente
ceis, lançam críticas de qualquer maneira. Sei que essa medida não seja um fracasso e possa ajudar o
não defenderei a melhor das teses, até porque não Governo, legitimamente eleito no primeiro turno das
estou aqui para defender o espontâneo, mas um últimas eleições, a tirar o Brasil da grave crise em
imposto. que se encontra.

Sr. Presidente, se sei que perco na popularida- Portanto, Sr. Presidente, o PMDB vota "sim",
de, sei também que eu e minha bancada crescemos na certeza de que terá o respaldo da integridade da
do ponto de vista daqueles que têm consciência de sua bancada.
que em determinado momento teremos de arcar, em O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
nome do Brasil, com nossas responsabilidades e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
adotarmos posturas que, apesar de contrariarem al- Srs. Deputados, desta tribuna, quero examinar algu-
gumas das nossas convicções, representam o senti~ mas questões que foram levantadas em relação a
mento de que estamos fazendo o melhor para o nosso esta importante votação que estamos fazendo nesta
País. noite.

Ouvi com atenção os argumentos que Iideran- Em primeiro lugar, trata-se de uma contribuição
ças da Oposição e partidos da base aliada desfila- provisória com alíquota de 0,38% nos doze primeiros

.ram desta tribuna e posso afirmar, Sras. e Srs. Par- meses e de 0,30% a partir do 132 mês e durante 24
lamentares, meus companheiros de jornada, que es- meses. Nos doze primeiros meses, 0,20% dos recur-
tou mais do que nunca convencido de que o ideal sos arrecadados serão destinados para a Saúde e
seria estarmos aqui discutindo, sim, uma reforma tri- 0,18%, para a Previdência Social e nos 24 meses
butária estrutural que aumentasse a base de arreca- seguintes serão destinados 0,10% para a Previdência
dação e que evitasse a sonegação; de que o melhor Social.
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Esperamos que não seja um novo imposto. Em povo brasileiro. Não é verdade. A CPMF atinge ape-
nosso País, ~á .a tendência de transformar o que é nas 30 milhões de pessoasl num universo de 160
provisório em p~rmanente. Pode até ser um imposto, milhões de brasileiros, ou seja, paga quem tem che-
mas em substituição a outros impostos, quando da que. E, mais do que isso, é uma maheira de fiscalizar
realização de uma ampla reforma tributária e fiscal o sistema financeiro de nosso País. '
que todos desejam para este País, para, aí, sim, es- Portanto, estou convicto de que é muito fácil
tabelecermos o verdadeiro pacto federativo, tão de- nesta hora dizer, como foi dito aqui: quanto pior, me-
cantado em prosa e verso pelos diferentes oradores. Ihor. Não, Sr. Presidente, quanto pior, é pior. O que

Mas, Sr. Presidente, o pacto federativo deve está em jogo não é a posição de um Governo, é a
ser discutido em condições que, ao mesmo tempo posição de um País, é a posição de uma Nação.
em que se dê encargo, se dê também deveres. Não Quanto pior não é melhor, nem aqui nem em lugar
adianta chegarmos aqui e dizermos que o ensino algum do mundo.
fundamental é atribuição dos Municípios. Precisa- Sr. Presidente, disseram que seria muito pouco
mos dar aos Municípios condições de cumprir essa para melhorar a credibilidade do País no exterior.
missão com grande profundidade. Isso j~ seria bastante, porque neste mundo altamen-

Alguém afirmou aqui que gostaria que alguém te integrado em que vivemos, credibilidade é uma
consultasse os Municípios pará saber se a saúde moeda fundamental. Por isso, não se venha dizer
melhorou no Brasil. Ora, Sr. Presidente, a saúde me- aqui também que estamos votando porque o FMI
Ihorou, e muito. Vou falar como médico também: a mand9u. Não, isso começou muito antes do acordo
saúde melhorou, e muito. com oFMI. Mais do que isso, faz parte de um ajuste

São os procedimentos de saúde que no ano fiscal !que a Nação procura para o equilíbrio das
passado foram ampliados em mais de 35% e neste suas Gontas públicas.
ano chegarão a 55%. Aquele quadro dramático, em Com o sentimento de que estamos fazendo o
que a saúde estava estampada de forma negativa melhor para a Nação, com o sentimento de que a
todo dia nas páginas dos jornais praticamente desa- coragem da vida é, muitas vezes, o espetáculo me-
pareceu. São as medidas contra as endemias - febre nos dramático do que a coragem de um momento fi-
amarela, malária, dengue, e assim por diante. É a nal - :a pessoa faz o que deve fazer, apesar das
luta contra a mortalidade infantil, cujos índices me- pressões e dos obstáculos, isso constitui a base de
Ihoraram sobremodo neste País. É, sobretudo, Sr. toda amoralidade humana -, o Partido da Frente Li-
Presidente, o médico em casa. São os agentes co- beral, com a certeza de que está fazendo o melhor
munitários de saúde, que têm proporcionado uma para o seu País, recomenda o voto "sim".
verdadeira assistência médico-hospitalar com a O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
melhoria das condições sanitárias daqueles que re- dente; peço a palavra para uma questão de ordem.
sidem no campo. b SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

São tantas medidas! É a vigilância sanitária, V. Exa a palavra.
que tem sido exercitada para que não consumamos O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
medicamentos proibidos em outro~ países e comer- Sem Irevisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitei
cializados livremente no Brasil. E uma política de uma questão de ordem há uma hora. Justamente no
medicamentos para o País. Em todos os setores a momento em que fazia a questão de ordem, basea-
saúde melhorou. do no art. 67 do Regimento Interno, V. Exa interrom-

Houve distorções? Houve. Mas agora 'há o peu-me - a Mesa tem essa prerrogativa - e prorrogou
compromisso do Ministério da Saúde de enviar men- a sessão por uma hora.
salmente a esta Casa o volume de recursos que re- O argumento usado por V. Exa naquele mo-
cebeu e como eles foram empregados. mente;> era apenas da prorrogação simples de uma

Quanto à Previdência Social, aqui se disse que hora, rastreado em um outro artigo.
os recursos seriam para pagar pensões daqueles Se as lideranças do Governo tivessem preocu-
que ganhavam muito. Não é verdade. Destinam-se paçã9, deveriam ter encaminhado em um tempo me-
única e exclusivamente ao Instituto Nacional do Se- nor, para que se iniciasse a votação antes de
guro Social - INSS, para cobrir parte do déficit orça- Oh20min, porque aí, então, nem teria feito a questão
mentário do INSS, cujo teto é de 1 mil e 200 reais. de ordem. Mas já são zero hora, 24 minutos e 59 se-

Além do mais, procuraram mostrar a CPMF gundbs, portanto, passou de uma hora a prorrogação
como uma medida que iria tirar dinheiro de todo o feita por V. Exa.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, Srs. Deputados.

Em votação a Proposta de Emenda à Constitui
ção nll 637-B, de 1999, em primeiro turno, ressalva
dos os destaques.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
que tomem seus lugares para ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está ini
ciadaa votação.
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Sei que, logicamente, a questão de ordem tor- nifestar-me diante das críticas formuladas às mudan-
nar-se-á inócua porque V.Exa poderá encerrar esta ças ocorridas neste País nos últimos quatro anos.
sessão e convocar outra, quanto a isso não posso Falamos de reforma tributária como se fosse
me opor, mas, na verdade, em respeito ao Regimento algo simples, linear, claro, que dependesse de deci-
- V. Exa é o grande guardião, nos três anos que es- são do Presidente da República, quando, na verda-
teve à frente desta Casa sempre o cumpriu devida- de, sabemos que na raiz e na base da reforma tribu-
mente -, solicito a V.Exa que encerre a sessão por tária está exatamente o pacto federativo. Nós que
ter expirado o prazo da convocação. estávamos aqui no mandato anterior sabemos da di-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Eu po- ficuldade para aprovar reformas em profundidade,
deria até encerrar a sessão e convocar uma outra, como a reforma da Previdência e a administrativa.
mas eu estaria, na verdade, desobedecendo ao Re- Não posso esquecer-me de que quando discUl-
gimento Interno da Casa. timos a reforma administrativa, o Plenário da legisla-

Quero fazer uma retificação à ponderação feita tura anterior derrubou o chamado subteto para os Eg-
pelo ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá. Ao res- tados, que hoje o reivindicam de forma generalizada.
ponder a questão de ordem de V. Exa., acolhi a fala Sr. Presidente, a verdade é que fazer mudança
do Líder Inocêncio Oliveira dizendo que recebia á num país complexo, difícil, das dimensões continen-
manifestação de S. Exa.. no sentido de que estáva- tais do Brasil é um exercício contínuo de diálogo e
mos em processo de votação, mas acrescentava debate. Isso é o que estamos procurando fazer.
que a Presidência poderia, no.caso de sessão ex- Sabemos também que o mundo mudou radical-
traordinária, também prorrogá-Ia por uma hora. mente. Ouço discursos e parece que estou na déca-

Portanto, foram dois os fundamentos da minha da de 50, ouvindo falar das relações entre países
decisão na questão de ordem. E agora ainda invoco como se falava naquele período. O mundo mudou,
o art. 192 do Regimento Interno, onde se diz: "Anun- interpenetrou-se, e estamos procurando ter uma pe-
ciada uma votação, é lícito o uso da palavra para en- netração positiva no mundo moderno, para criar um
caminhá-Ia...". País melhor e mais justo.

E sabe V. Exa. que os Srs. Líderes têm um mi- Os dados de melhoria das condições gerais e
nuto paraencaminhar'sociais deste País estão disponíveis. Vivemos, sim,

Eu, no meu discurso de posse, nobre Deputa- uma crise difícil que atinge todo o mundo e também
do Arnaldo Faria de Sá, disse. que iria incentivar o o nosso País. E esta votação de hoje se insere no
debate. Numa matéria dessa relevância, todos os Lí- bojo dessa crise. O que queremos é preservar a es-
deres me solicitaram mais tempo, e eu, realmente, tabilidade da moeda; o que queremos é fazer o País
estendi para cinco minutos. Aí, sim, feri o Regimento, sair desse furacão e chegar do outro lado numa si-
mas atendendo a uma postulação dos vrs. Líderes e tuação melhor, nas condições já criadas para um de-
para ensejar o debate. senvolvimento sustentado, para um desenvolvimento

De modo que não vou suspender a sessão. com estabilidade monetária e principalmente para
Vou indeferir a questão de ordem de V. Exa. e vou um desenvolvimento que faça justiça social neste
ancorar-me na hipótese de que se trata de um segui- País.
mento de votação. Acrescento que o esgotamento É com esse propósito que, expressando a posição
da hora não interrompe o processo de votação. do Governo, com muito sentido, muita força, votamos

Portanto, indefiro, data venia, mais uma vez, a "sim" à CPMF.
questão de ordem de V. Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Respeito a
decisão de V. Exa. e quero cumprimentá-lo pela fili
grana regimental.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acompanho
as filigranas que V. Exa. me indica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavraao Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem reyisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, serei muito breve, porque sei que o'
Plenário deseja Votar. Mas não posso deixar de ma-



não.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não".

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estou encaminhan
do à Mesa declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, pela
ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, o PSDB reitera o
voto "sim" e comunica aos Srs. Parlamentares que
será absolutamente fundamental a presença de to
dos, amanhã, a partir de 15 horas, em plenário, para
conclusão desta matéria.

O PSDB vota "sim".
O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
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A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB- O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem re-
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o visão do orador.) - Sr. Presidente, estou encami-
Bloco PSB/PCdoB vota "não". nhandq a declaração. do meu voto "sim", mas com

O SR. OÓELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- protesto contra os coOrtes de recursos dos pr~gramas
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim". sociais que têm sido feitos pelo Governo Federal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. P"residen-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota te, peço a palavra pela ordem.
"sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- V. Exa. a palavra.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim". O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Deputados, queiram seguir a orientação do visor do da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e apela
posto. para os Srs. Parlamentares que se encontram nas

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. $em revisão do diferentes dependências da Casa que venham ao
orador.) - Sr. Presidente, o passado não recomen- plenário a fim de concluirmos a votação desta impor-
da. O PDT vota "não". tante matéria. Trata-se da parte mais importante,

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB que diz respeito à prorrogação da CPMF.
O PFL vota "sim".- RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o

PMDB vota "sim". O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reitera Çl

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim". voto "sim" e lembra aos Srs. Parlamentares que esta
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT _ SP. Sem revi- matéria só estará efetivamente concluída depois da

são do orador) - Sr. Presidente, o PT recomenda o votação de todos os destaques de bancada, o que
voto "não". certamente ocupará toda a tarde e a noite desta

quarta-feira.
Convoco, portanto, os Srs. Parlamentares do

PSDB para estarem amanhã aqui preparados para
ficarmos até a conclusão desta matéria.

Agradeço a todos a presença nesta sessão.
O PSDB vota "sim".
O SR. MOREIRA FERREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
·0 SR. MOREIRA FERREIRA (PFL - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim", com
declaração de voto em separado que entrego à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Moreira Ferreira encaminhará declaração
de voto à Mesa.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito
a oportunidade para congratular-me com o Deputado
Aécio Neves pelo seu aniversário. S. Exa. está com
pletando 45 anos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri
.mentos da Mesa ao Deputado e Líder Aécio Neves.
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o SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - O Deputado
Arnaldo Madeira também está aniversariando, Sr.
Presidenté. Completa 60 anos na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Arnaldo Madeira, receba nossos cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Srs. Deputados, percebemos que quando es
tão todos em plenário, em apenas quatro minutos te
mos 490 votos no painel. Se todos sempre permane
cessem aqui, teríamos uma agilidade extraordinária
nas votações.

Todos votaram?
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PCdoB/PSB encaminha o voto IInãoll.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS
(PSDB - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, por questão de dúvida, Deputado Raimundo
Gomes de Matos vota IIsimll.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas
V. Exa. votou no posto?

Proposiçã~: PEC N° 637/99 - PROJETO ( C P M F )

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS 
Votei.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Se
V. Exa. está em dúvida, Deputado, retifique seu
voto no próprio posto. É melhor. .

O SR. TELMO KIRST (PPB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apesar das inúmeras
tentativas, infelizmente não consegui votar. Meu voto
éllsimll.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seu
voto está constando do painel.

O SR. TELMO KIRST - Mas creio ter votado
erradamente lIabstenção".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Então, seu voto é IIsim"? .

. O SR. TELMO KIRST - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será

computado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

VOTARAM:
SIM: 358
NÃO: 135
ABSTENÇÃO: 01
Total: 494

É aprovada a proposta de emenda à constitui
ção n!! 637/99, em 1!! turno, ressalvados os desta
ques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO:

Início Votação: 10103/1999 00:30

Fim Votação: 10103/1999 00:42

Resultado da Votação
Sim 357
Não 135
Abstenção 2

Total da Votação 494

Presidiram a Votação: Michel Temer - 20:59

Orientação
PFL -Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT- Não
PPB-Sim
PDT- Não
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Total Quorum
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PlB-Sim
PSBIPCDOB • Não
PUPSTIPSUPMNIPSD • Liberado
PPS-Não
PV-Não
GOV.-Sim

Março de 1999

Obstrução O

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Badu Picanço PSDB Sim
Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSDB Sim

Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

José Priante PMDB .Sim

Josué Bengtson PTB Sim
S' INicias Ribeiro PSDB. Im

Nilson Pinto PSDB Siml

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL .Sim

Renildo Leal PTB Não

Valdir Ganzer PT Não
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Partido Bloco
Voto

Nic-Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim
Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Sim
Atila Lins PFL Sim
Francisco Garcia Pi=L Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não
Total Amazonas: 8

RONOONIA
Agnaldo Muniz PDr Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda PDr Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Sim
Total ROI1donia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PMDB Não
Marcos Afonso pr Não
Nilson Mourão PT Não
ACRE
Sérgio Barros por Não
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
IgorAvelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sini
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
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Bloco
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB PSB/PCDOB
PFL
PDT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PL PUPST/PSUPMN/PSD
PSDB
PSDB

Partido
EliSEn:1'Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo
José Antonio
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobao
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Amon Bezerra
Chiquinho' Feitosa
Eunicio Oliveira
Inãcio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
'Moroni Torga~
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa

.CEARÁ
Rommel,Feij6
Sérgio Novais
Ubiratan Agúiar
Vicente Arruda

Total CE!ilrá: 21

PlAuf
AtilaLira '
B.Sã·
Ciro Nogueira
Herãclito Fortes
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piaui: 9

PSOB
PL
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCqoB
PPB
PT
PSpB
PMDB
P~pB

PSDB
PMDB
PSDB
PFL

PS,OB.
PSB
P$DB, .
PSDB

PSOB
PSOB
P,FIL
P'FL
P'fIIlDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PUPST/PSUPMN/PSD

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Voto
Sim
Sim'
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim,
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim·
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
~ão
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Partido Bloco
VotoRIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
MúcioSá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte: 8

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
Ricardo Rique PMDB Sim
Wilson Braga PFL Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Sim
AArlando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joel De Hollanda PFL SimJosé Chaves PMDB SimJosé Mendonça Bezerra PFL SimJosé Múcio Monteiro PFL SimLuiz Piauhylino PSDB SimMarcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD NãoOsvaldo Coelho PFL SimPedro Corrêa PPB SimPedro Eugênio PSB PSB/PCDOB NãoRicardo Fiuza PFL SimSalatiel Carvalho PMDB SimSeverino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Augustó Farias' PPB -5...
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
João Caldas PMN PUPST/PSUPMNipSD Sim
José Thomaz Nonõ PSDB Sim
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PMDB Sim
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PDT Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistõnio Pinto PMDB Sim
Geddel Viéira Lima PMDB Sim
Geraldó Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Femandes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida 'PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 10 08501

Partido
Fle,drq: lrujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 39

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
AntOnio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria Elvira
Maria Lúcia
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmênio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe

Bloco

PMDB
PFL
P.SDB
PFL
PT
PT
PPB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB.
PPB
PFL
PT
PMDB
PSDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB

PUPST/PSUPMN/PSD

Voto
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
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Partido 'aloco Voto
Sérgiô -Mlránda PCdoEf Psa;PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Gúimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 49

EspfRITO SANTO
A1oízio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim.

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
A1merinda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerez PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSOB Sim
Dr. Heleno PSOB Sim
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PFL Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Femando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jaír Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSBIPCOOB Não
João Mendes PMDB Abstenção
João Sampaio POT Não
·Jorge Wilson PMOB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Luís Eduardo PS013 Sim
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Partido Bloco Voto
Luiz Ribeiro PSDB -Sim
Luiz Salomão PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PMDB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo de Almeida PPB Sim
Paulo Feij6 PSDB Sim
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
A1oizio Mercadante PT Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Evilásio Farias PSB PSB/PCOOB Não
Fernando Zuppo POT Não
Franco Montoro PSOB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
'oão Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Sim
José de Abreu PSOB Sim
José Dirceu PT Não
José Genoino PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB NãO'
Maluly Netto PFL Sim
Marcelo Barbieri PMOB Não
Marcos Cintra PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Medeiros. PFL Sim
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PDT Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PFL Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PPB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio D6ria PSOB Sim
Teima de Souza PT Não
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Xico Graziano PSDB Sim
Zé indio PPB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 68

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Lino Rossi PSOB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
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Partido, Bloco Voto
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim
Pastor Jorge PMDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim
Pedro 'Celso PT Não
Ricardo.Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vênia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Robêrto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
VilmarRocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Flávio Derzi PMDB Sim
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 8
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Partid-o Bloco Voto

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim

Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

BasílioVillani PSDB Sim

Chico da Princesa PTB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
FlávioArns PSDB Sim
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSDB Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre-Roque PT Não
Pastor Oliveira Filho PPB Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Não
Santos Filho PFL Sim
Valdomiro Meger PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 30

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Fernando Coruja PDT Não
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Sim
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Partido

Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adao Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco

PFL 
PMDB
PDT
PSDB

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB

Quarta-feira 10 08507

Voto

Sim
Sim
Não
Sim

Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

Darcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 31

PMDB
PDT
PT
PT
PPB
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PT
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PST
PT
PDT
PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSDB

PUPST/PSUPMN/PSD

Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Abstenção
Não
Sim
Não
Sim



DECLARAÇÃO DE VOTO
PROPOSTA DE EMEJ\IDA

ACONSTITUiÇÃO NQ 637/99

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PMDB
PEC nQ637/99

(Apresentado pelo Deputado Euler Morais)

Contra meus princípios, votarei favoravelmente
diante dos argumentos do Governo e da ingoverna
bilidade por ele alegada.

Deputado Cunha Bueno

"Outorga competência à União, para
prorrogar a contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores
e de créditos e direitos de natureza finan
ceira, alterando alíquota e ampliando
destinação."

Considerando a urgência da aprovação da
prorrogação da contribuição sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores de Direitos de Natureza Fi
nanceira-CPMF, de que trata a Proposta de Emenda
à Constituição nº 637-A/99, queremos externar, que
como membro da bancada do PMDB, decidi seguir a
orientação da liderança de meu partido e votar favo
ravelmente à aprovação da referida Proposta. Res
salto, no entanto, o compromisso que foi comigo fir
mado pela liderança da bancada de meu partido, de
que nossa legenda enviará efetivos esforços bus
cando não só a recomposição dos recursos de pro
gramas sociais do Governo Federal cortados no Or
çamento Geral da União para o exercício e 1999,
como também evitar novos cortes, garantindo a ma
nutenção de benefícios de programas destinados so
bretudo à população de baixa renda.

Faz-se importante ressaltar também a necessi
dade da criação de mecanismos efetivos de controle
da aplicação dos recursos arrecadados com a referi
da Contribuição. Nesse sentido, apresentei emenda
à PEC nQ637-A/99, propondo a alteração da reda
ção do artigo 75 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, com o acréscimo de três parágra
fos ao artigo 12 propondo o encaminhamento mensal
às comissões de Fiscalização Financeira e Controle
e à tle Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados de relatório com a arrecadação glob~1 e
as transferência efetuadas para as áreas de saúde e
previdência social.

A urgência nR tramitação da PEC, no entanto,
obrigou o relator, Deputado Pauderney Avelino, a re-

08508 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- jeitar as emendas apresentadas para evitar o retorno
bre a mesa as seguintes, declarações de voto da proposta ao Senado Federal, o que representaria

um atraso na ímplementação da contribuição e pre
judiciaria o Programa de Ajuste Fiscal do Governo
Federal. A compreensão da maioria dos membros
da Comissão da necessidade de garantir celeridade
à tramitação da proposta, da qual compartilho, obje
tivou não prejudicar as fontes de recursos da União
e provocar novos cortes para ajustar a execução or
çamentária à arrecadação federal.

Gostaria, porém, de externar minha indignação
em relação aos cortes de recursos em programas da
área social, anunciados pelo Governo Federal. Os
benefícios viabilizados por meio desses programas
constituem a única proteção aos grupos sociais mais
vulneráveis do País. A redução de R$2,04 bilhões
prejudiciará 25 programas nas áreas de atendimento
a criança, adolescente, idoso e deficiente físico,
além de ações nas áreas de segurança alimentar,
educação, saúde, agricultura familiar e moradia
popular.

Estou, então, encaminhando um requerimento
de indicação ao Plenário da Câmara dos Deputados,
nos termos do artigo 13, inciso I do regimento Inter
no, requerendo aos Ministérios da Fazenda, Previ
dência Social e Saúde o encaminhamento mensal
dos demonstrativos da arrecadação com a CPMF à
Comissão de Seguridade Social e da Família, nos
termos da emenda que apresentei durante o período
de tramitação da PEC na Comissão Especial criada
para avaliar a prorrogação e o aumento da alíquota
da contribuição, conforme descrita abaixo:

"Art. 112 .

"Art. 75 ..
§ ... O Ministério da Fazenda, por meio de seu

órgão competente, encaminhará mensalmente, às
Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e
de Seguridade Social e Família da Câmara dos De
putados, até o final do mês subseqüente ao da co
brança, demonstrativos detalhados sobre a movi
mentação e destinação dos recursos relativos à
CPMF, evidenciando, pelo menos arrecadação glo
bal e transferência efetuadas para as áreas de saú
de e previdência social e os respectivos saldos
anuais;

§ ... Os Ministérios da Saúde e da Previdência
e Assistência Social informarão às Comissões referi
das no parágrafo anterior, mensalmente, os valores
aplicados nas respectivas áreas, inclusive por Unida
de Federativa, de acordo com os seguintes critérios:

I - classificação funcional-programática, até o
último nível de detalhamento;
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11 - classificação econômica e respectivos gru- estabilidade monetária perseguida a duras penas e
pos de despesas. que logrou, em larga medida, refrear o mais injusto

§ ... Demonstrativos sintéticos da movimenta- dos impostos: a inflação.
ção e utilização final dos recursos da CPMF deverão Faço-o, finalmente, porque lutarei para que
integrar, mensalmente, a publicação, no Diário Oficial essa exação seja de fato provisória, mesmo à evi-
da União, da'execução orçamentária e financeira pe- dência de que ela já perdura demasiado, apenas su-
los respectivos órgãos." portável sob a invocação do "mal ecessário".

O objetivo da emenda apresentada e da pre- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Mo-
sente indicação é garantir mecanismos de transpa- reira Ferreira, Deputado Federal PFL - SP).
rência para que a sociedade possa acompanhar a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica
aplicação dos recursos e justificar, assim, a imposi- adiada "de ofício" a continuação da votação, em 12

ção de mais uma contribuição em um sistema tribu- turno, da Proposta de Emenda à Constituição n.
tário com uma das cargas mais altas do mundo. O 637/99, para a próxima sessão.
demonstrativo mensal permitirá à comissão, por VI- ENCERRAMENTO
meio de seus membros, acompanhar e divulgar os
resultados financeiros e orçamentários da CPMF, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
viabilizando informações para o contribuinte e um mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
mecanismos seguro e democrático para a transpa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-
rência na utilização dos recursos. COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Deputado Euler Morais. RORAIMA Partido
PROPOSTA DE EMENDA Alceste Almeida

À CONSTITUiÇÃO N2637, DE 1999 Francisco Rodrigues PFL
Robério Araújo PPB

Prorroga e aumenta a alíquota da Presentes de Roraima: 3
Contribuição Provisória sobre Movlmen- AMAPÁ
tação Financeira - CPMF. Evandro Milhomen

DECLARAÇÃO DE VOTO Fátima Pelaes

Sempre soube que o exercício de cargos publi- Presentes do Amapá: 2
cos traz dilemas, por vezes, quase insuperáveis, em PARÁ
face das alternativas postas ao juízo daqueles que Babá
têm a suprema responsabilidade de aprová-Ias ou Deusteth Pantoja
rejeitá-Ias. Elcione Barbalho

Não esperava viver uma dessas situações-limite Giovanni Queiroz
tão cedo. Nicias Ribeiro

Figadalmente contrário a incidências tributárias Paulo Rocha
em cascata, por seus impactos macroeconômicos Raimundo Santos
adversos e conseqüências altamente prejudiciais à Vic Pires Franco
competitividade dos produtos brasileiros nos merca- Presentes do Pará: 8
dos externos, vejo-me, no entanto, instado a votar a AMAZONAS
prorrogação da malsinada CPMF, duplamente cons- Luiz Fernando PPB
trangido por onstituir alíquota ainda maior que a Vanessa Grazziotin PCdoB
anterior. . Presentes do Amazonas: 2

Faço-o, porém, tolhido pela necesidade super-
lativa, como brasileiro, de colaborar para que seja RONDÔNIA
contornada a crítica situação fiscal em que se en- Confúcio Moura PMDB
contra o País, não podendo também omitir-me dian- Eurípedes Miranda PDT
.te das obrigações acrescidas que assumi como rep- Expedito Júnior PFL
resentante popular. Marinha Raupp PSDB

Faço-o com a expectativa, quase certeza, de Oscar Andrade PFL
que as autoridades governamentais dos três níveis Presentes de Rondôni.a: 5
saberão equilibrar com critérios justos e prudentes ACRE
as contas públicas, a fim de que seja preservada a Marcos Afonso
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PFL

PPB

PT
PMDB
PFL
PST PUPST/PSUPMN/PSb
PMDB
PMDB

PMDB
PT
PPB

PSDB
PSDB

PT
PSB

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada
Danilo de' Castro
Edmar Moreira
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
Lael Varella
Lincoln Portela
Marcos Lima
Maria Elvira
Mário de Oliveira PMDB

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB
Augusto Faria PPB
Presentes de Alagoas: 2

SERGIPE
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Presentes de Sergipe: 2

BAHIA
Cláudio Cajado PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT .
Haroldo Lima PCdoB
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
JQsé Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PFL
José Ronaldo PFL
Luiz Moreira PFL
Nelson Pellegrino PT
Pastor Reginaldo de Jesús PFL
Waldir Pires PT
Walter Pinheiro PT
Presente da Bahia: 14

Clementino Coelho PSB
Djalma Pfies PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
João Colaço PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus R51PST/PSUPMN/PSD
Pedro Eugênio PSB PSB/PCdoB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 13

PMDB

PFL
PSDB

PMDB
PT
PFL
PMDB

PMDB
PCdoB
PT
PMDB
PSB

PL

PFL
PFL
PT

PT
PDT
PFL

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Carlos Batata

PIAuí
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Laire Rosado PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Presentes da Paraíb~: 4

TOCANTINS
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
Osvaldo Reis PMDB
Presentes do Tocantins: 3

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antônio PSS'
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 12

CEARÁ
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Pimentel
Pinheiro Landim
Sérgio Novais
Presentes do Ceará: 7

Nilson Mourão
Sérgio Barros,
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4
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PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB

. PMDB

GOIÁS
Barbosa Neto
Euler Morais
Nair Xavier Lobo
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado PFL
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Nelson Trad PTB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD
Eduardo Jorge PT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL P UPST/PSUPMN/PSD
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Neuton Lima PDT
Paulo Lima PFL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo izar PPB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Xico Graziano PSDB
Pr~entes de São Paulo: 39

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia' PSDB
Pastor Jorge PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 7

PSDB
PCdoB PSB/PCdoB

PSDB
PCdoB PSB/PCdoB
PT
PSDB
PT
PT
PT
PPB
PPB
PL PUPST/PSUPMN/PSD
PPB
PFL
PPB

PPB
PFL
PT
PT
PDT
PDT
PCdoB PSB/PCDOB
PMDB
PDT
PMDB
PFL

PT
PDT
PT

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Aloysio Nunes Ferreira
Angela Guadagnin
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Corauci S'obrinho
Cunha Bueno

Nilmário Miranda
Olimpio pires
Paulo Delgado
Roberto Brant
Sérgio Miranda
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB
Magno Matta PTB
Presentes do Espiríto Santo: 2

RIO DE JANEIRIO
Alcione Athayde
Aldir Cabral
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Celso Jacob
EberSilva
Jandira Feghali
João Mendes
João Sampaio
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Milton Temer PT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdevi PST PUPST/PSUPMN/PSD
Paulo Baltazar PSB PSB/PCdoB
Pauro Feijó PSDB
Roberto Jefferson P"FB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 22
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PT
PDT
POT
PPB
PTB
PMDB
POT
PT
PPB

: PMDB
PT
PPB
PT

PSDB
PMDB
PT .
POT
PFL

PL
PT
PT
AlliPST/PSUPM(\J/PSD

Valdeci OliveiraPT
Waldomiro FioravantePT
Veda Crusi'us PSDB
Presentes do Rio'Grande do 8ul:21

DEIXAM DE COMPARECER OS$ENHORES:

SÃO PAULO
Vadão Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Total de Ausentes: 2

MATO GROSSO
Teté Bezerra. PMDB
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) '..;o Encerro
a sessão designando'para tJoje, qqarta-feira, dia ~ 0,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

PLJP~

Bloco

PSB/PCdoB

PFL

PSDB

PSB

PSOB.
" ._' I .. _,_',

PMOB

Partido
RORAIMA
Luciano Castro PSOB
Total de Ausentes: 1

CEARÁ
Léo Alcântara
Total de Ausentes: 1

PIAuí
João Henrique
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO
Sérgio Guerra
Total de Ausentes: 1

ALAGOA ,I

Talvane Albuquerque Neto PTN
Total de Ausentes: ,1

MINAS GERAIS
Cabo Júlio
João Magno
Maria do Carmo Lara
Ronaldo Vasconcellos

"Total de Ausentes~ 4

EspíRITO SANTO
Marcus Vicente
Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO
Laura Carneiro
Total de Ausentes: 1

PARANÁ'
Abelardo, L.upion PFL
Oilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
José Borba . PMDB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL .
Luiz Carlos Hauly PSDB'
Márcio Matos PT
Odilio Balbinotti PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT' ,
Pastor Oliveira Filho PPB
Ricardo Barros PPB
Santos Filho . PFL .
Valdomiro Meger PFL
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: :16

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT
Fernando Coruja 'POT
Gervásio Silva .PFL:
Hugo Biehl PPB
João Pizzolatti 'PPB
José Carlos VieiraPFL
Luci Choinacki PT '
Pedro Bittencourt PFL,
Raimundo Colombo PFL
Serafim Velnz()Í1 .PDT
Presentes de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu colares
Augusto Nardes
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luiz Mainardi
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo Paim
Pompeu de Mattos
Roberto Argenta
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RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I ;'cic art. 202, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 33-1, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro
turno, do substitutivo do Senado Federal à
Proposta de Emenda à Constituição nO 33-F, de
1995, que modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e da outras
providencias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
admissibilidade, contra os votos dos Deputados
Silvio Abreu, I:nio Bacci, Jarbas Lima, Prisco
Viana, Vicente Cascione e, em separado, dos
Deputados Haroldo Sabóia, José Genoino, Luiz
Eduardo Greenhalg, Marcelo Déda, Matheus
Schmidt, Sérgio Miranda, Hélio Bicudo e Nilson
Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da
Comissão Especial pela aprovação deste e pela
admissibilidade e, no mérito, pela rejeição das
emendas de nOs 1 a 21, 24 a 26, 32 a 38, 40 a 50,
52,54 a 64,67,68, 73, 75 e 76, apresentadas na
Comissão Especial (Relator: Sr. Arnaldo Madeira).

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU
RECURSOS

l-Emendas

Prazo de 5 sessões para apresentação de emenda:
ART. 216 , § 1°.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:

N° 164197 (ROBERTO JEFFERSON) - Acresce § 4°
ao art. 240 e § Único ao art. 247, ambos do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução
nO 17, de 21 de setembro de 1989.

PRAZO - 1° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 167/97 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação ao § 2° do art. 28, ao "caput" e § 1° do
art. 39,. que fica acrescido do § 6°, e ao § único
do art. 40 do Regimento Interno da Câmara do
Deputados, aprovado pela Resolução nO 17, de
1989.

PRAZO _1° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N° 168197 (DALILA FIGUEIREDO) - Acrescenta os
§§ 4° e 5° ao art. 33 do Regimento Interno,
dispondo sobre a eleição, pelo Plenário, dos
Presidentes de Comissões Temporárias.

N0 170/98 (DALILA FIGUEIREDO) - Dá nova
redação à alínea "t" do inciso XXI do art. 32 do
Regimento Interno e acrescenta inciso XVII ao
mesmo artigo.

PRAZO - 1° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 16-03-98

N0 172198 (CONFÚCIO MOURA) - Altera os arts. 60,
82 e 87 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, para dispor sobre a duração do
Pequeno e do Grande Expediente.

PRAZO _1° dia:.10~03-98

ÚLTIMO DIA: 16-03-98

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.175-B/89 (KOYU IHA) - Dispõe sobre gratuidade
de transporte de idosos.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 2.189-Al96 (MAURíCIO REQUIÃO) - Revoga o
artigo 4° do. Decreto-Lei nO 911, de 1° de
outubro de 1969, que trata da alienação
fiduciária.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 494-Al97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão à Rádio Emissora Batovi Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de São Gabriel, no
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98
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N0 510-Al97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, . COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato q~e .renova a
concessão ela Rádio Difusora Caxlense Uda.,
para explorar serviço de radiodifu~ão sonora
em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 512-A197 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão de A Gazeta do Espírito Santo 
Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (TV), na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98 r

N0 513-A197 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 17 de janeiro de 1997, que renova
a concessão da Rádio Osório Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em'onde média, na
cidade de Osório, Estado do Rio Grande do
Sul.

PRAZO - 4° día: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 529-Af97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Clube Conquista
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Vitória da Conquista. Estado da Bahia.

·PRAZO - 4° día: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 530-Al97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada a Rádio Mirador ,Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Rio do' Sul,
Estado de Santa Catarina.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 531-Al97 (COMISSÃO DE CI~NCIA, E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rede de Emissoras
Unidas de Paragominas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Paragominas, Estado do Pará.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 532-Al97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o at~ que re~ova. a
concessão outorgada à RádiO Mantiqueira
Ltda., para explorar serviço de ra~iodifusão
sonora em onda média, na Cidade de
Niquelândia. Estado de Goiás.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

533-Af97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGiA, COMUNICAÇAO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que icnova a
permissão outorgada à Rádio Mirante uma.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São
Luís, Estado do Maranhao.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 534-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média. na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 535-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Colon Ltda.. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 536-A197 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube de Conquista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vitória da
Conquista. Estado da Bahia.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 538-Af97 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede Comunitária de
Comunicações de Santana do Livramento
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
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N0 510.A/97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, . COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato q~e .renova a
concessão da Rádio Difusora Caxlense Ltda.,
para explorar serviço de radiodifu~ão sonora
em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N0 512.A/97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão de A Gazeta do Espirito Santo 
Rádio e TV Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de 'sons e .imagens (TV), na
cidade de Vitória, Estado do Espirito Santo.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98
N0 513.A/97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E

TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) .. Aprova o ato constante do
Decreto de 17 dejaneiro de 1997, que renova
a concessão da Rádio Osório Ltda., . para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em! ,onde média, na
cidade de Osório, Estado dó Rio Grande do
Sul.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N0 529.A/97 (COMISSÃO:DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, .COM'UNICAÇÃO ,E
INFORMÁTICA) - Aprovao'}atoque renova a
permissão outorgada à Rádió"Clube Conquista
Ltda., para explorar se,rviço de radiodifusão
sonora em freqüência.mpdulada, na.cidade de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

·PRAZO .4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N0 530.A/97 (COMISSÃO 'DE CI~NCIA',E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO' .E
INFORMÁTICA) -Aprova o ato que renova a
concessão outorgada a Rádio Miradorll..tda.,
para explorar serviço deradiodifusão;is~nora

em onda média, 'na cidade de'Rio,'dô'Sul,
Estado de Santa Catarina.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N0 531.A/97 (COMISSÃO DE CIÊNGIA.' E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO :;~; E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rede de Emissoras
Unidas de Paragominas Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora'em onda média,
na cidade de Paragominas, Estado do Pará.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N0 532.A/97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o at~ que re~ova. a
concessão outorgada à RádiO Mantiqueira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de
Niquelândia, Estado de Goiás.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N0 533-A/97 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGiA, COMUNICAÇAO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que i",nova a
permissão outorgada à Rádio Mirante Ltcm.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São
Luis, Estado do Maranhão.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N° 534-AI97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA' E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Concórdia,
Estado de Santa Catarina.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 535·Al97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO , E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Colon Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Joinville, Estado. de
Santa Catarina. '

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ULTIMO DIA: 11-03-98

N° 536·Al97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, 'COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Clube de'Conquista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
, ÚLTIMO DIA: 11-03-98

:N° 538·A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E ,
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rede Comunitária de
Comunicações de Santana do Livramento
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santana do Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
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N° 552-A/97 (COMISSÃO: DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,' COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
pennissão outorgada à Colatina Rádio Som
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Colatina, Estado do Espírito Santo.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 553-A/97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Dífusora Santarritense
Ltda., para explorar serviço de radiodifusêo
sonora em onda média, na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.

PRAZO - 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

N° 555·Al97 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Princesa do Sul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Goiatuba,
Estado de Goiás.

PRAZO· 4° dia: 10-03-98
ÚLTIMO DIA: 11-03-98

ARQUIVEM-SE, nos tennos do artigo 133 do RI, as
seguintes proposições:

PROJETOS DE lEI:

N° 2.199/96 (AGNELO QUEIROZ) - Dispõe sobre a
transferência da sede de órgãos e entidades
da administração pública federal.

N° 3.114197 (DALILA FIGUEIREDO) - Toma
obrigatória a adoção de dispositivo de alanne
de marcha-a-ré para veículos automotores.

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 4° do RI,
as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI:

N° 59/95 (RITA CAMATA) - Acrescenta parágrafo 9°
ao artigo 129 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.

ARQUIVEM-SE, nos tennos do artigo 164. Inciso 11
do RI, as seguintes proposições:

PROJETO DE. LEI:

N° 4.516/84 (SENADO FEDERAL) - Altera à redação
do artigo 250 e restabelece os artigos 252, 253
e 254, todos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral-, revogando o DecretO-:
lei nO 1.538. de 14 de abril de 19n.
(Apensado: PL. nO 5.707190, do Dep. Mário
Covas. Apensados PLs. nOs. 67/91, do Dep.
Roberto Magalhães; 121/91, do Dep. Maurílio
Ferreira Lima; 317/91, do Dep. Ricardo Izar;
482191, do Dep. Antonio Carlos Mendes
Thame; 439/91, do Dep. Rubens Bueno e
1.061/91, do Dep. Cézar Souza». (Face à Leí
nO 9.504/97)

N° 8.044186 (SENADO FEDERAL) - Modifica
dispositivos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral. (Apensado: PL. nO
564/91, do Dep. Rubens Bueno) (Face à Lei n°
9.504197)

N° 5.233/90 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre
admissão e demissão de servidores públicos
em período eleitoral e dá outras providências.
(Apensado: PL. nO 4.895190, Dep. Euclides
Scalco (Apensados PLs. nOs:· 5.052190, do
Dep. Francisco Amaral e 5.149/90. do Dep.
Brandão Monteiro». (Face à Lei nO 9.504/97)

N° 198191 (SENADO FEDERAL) - Revoga o
, parágrafo único do artigo 106 da Lei nO 4.737,

de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral)
Apensado PL. nO 2.798/92. do Dep. Augusto
Carvalho) (Face à Lei nO 9.504197)

N° 3.293/92 (REGINA GORDILHO) - Dispõe sobre
processamento eletrônico de dados nos
serviços eleitorais. (Face a Lei nO 9.504/97)

N° 4.787/94 (PEDRO IRUJO) - Introduz modificações
nos artigos 87 e 93 da lei nO 4.737, de 15 de
julho de 1965, que "institui o Código Eleitoral".
(Face à Lei nO 9.504/97)

N° 4.832194 (PEDRO IRUJO) - Dispõe sobre a
implantação do processamento eletrônico de
dados no ato de votar e na apuração das
eleições. (Face à Lei nO 9.504/97)

N0 297/95 (ILDEMAR KUSSLER) - Altera os artigos
144 e 153 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de

1965 - Código Eleitoral, aumentando em três
. horas o periodo de votação, quando o pleito
eleitoral ocorrer aos sábados. (Face à Lei nO
9.504197)

N° 331195 (RAIMUNDO SANTOS) - Acrescenta
parágrafo ao artigo 144 e altera o artigo 153 da
Lei nO 4.737, de 15. de julho de 1965, que
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"institui o C6cligo Eleitoral". (Face à Lei nO
9.504197)

N° 688/95 (ALDO ARANTES) • Altera o artigo 106 do
Código Eleitoral, eliminando a contagem dos
votos em branco pl:!ra determinação do
quociente eleitoral. (Apensado PL. n01.761/96,
do Dep. José Fritsch e 2.777197, do Dep. Jo!o
Paulo)(Face à Lei nO 9.504/97)

N° 783195 (MARTA SUPLlCY e OUTRAS) • Dispõe
sobre o percentual mínimo de candidatas que
deve constar da lista dos partidos políticos
para as eleições que obedecerem ao sistema
proporcional e dá outras providências.
(Apensado o PL. nO 2.465/96, do Dep. Wagner
Rossi). (Face à Lei nO 9.504/97)

N° 1.613/96 (RÉGIS DE OLIVEIRA) - Acrescenta
parágrafo ao artigo 100 da Lei nO 4.737, de 15
de julho de 1965, que "institui o Código
Eleitoral". (Face à Lei nO 9.504/97)

N° 2.429/96 (ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO) • Inclui
na lei 4.737 - Código Eleitoral, de 15 de julho
de 1965, normas regulamentando as
pesquisas eleitorais. (Face à Lei nO 9.504/97)

N° 3.065/97 (ADELSON MOURA) - Dispõe sobre a
inclusão de 27 (vinte e sete) municipios da
Região Norte do Estado do· Espírito Santo na
área de atuação da Supérintendência do
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Por
se tratar de matéria de teor idêntico ao PL.
n° 4.695/94, aprovado pela Câmara dos
Deputados). . .

N° 3.099/97 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
parágrafo ao artigo 92 da lei nO 4.737, de 15
de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral
e dá outras providências. (Face àLei nO
9.504/97)

N° 3.257197 (MARTA SUPLlCy) • Altera os artigos
15, VI, e 19 da lei nO 9.096, de 19 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os partidos políticos
e regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo
terceiro, inciso V, da Constituição Federal.
(Face àLei nO 9.504197)

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

• de 17 a 27 de fevereiro e março de 1998.

MARÇO

Data Dia da Sema.na Hora Nome

103"·feira 15:00 Paes Landim

15:25 José A1demir

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

5"-feira

6"·feira

2"·feira

3"·feira

4"·feira

5"·feira

6"·feira

2"·feira

~".feira

15:00 Sérgio Miranda
15:25 Gerson Peres

15:00 Emílio Assmar
15:25 Ronaldo Cezar Coelho

10:00 Miguel Rossetto
10:25 Pedro Luís Albuquerque
10:50 Paudemey Avelino
11 :15 Jovair Arantes
11 :40 Pedro Canedo
12:05 Fernando Gonçalves
12:30 Gonzaga Patriota
12:55 Milton Mendes
13:20 Benedito Domingos

15:00 Betinho Rosado
15:25 Narcio Rodrigues
15:50 João Paulo

16:15 Rodrigues Palma
16:40 Paulo Rocha
17:05 Enivaldo Ribeiro
17:30 Waldomiro Fioravante
17:55 Benedito de Lira
18:20 Nicias Ribeiro
15:00 Valdir Colatto
15:25 Elton Rohnelt .

15:00 Luciano Zica
15:25 Nestor Duarte
15:00 Armando Abilio
15:25 Salatiel Carvalho

10:00 Udson Bandeira
10:25Tuga Angerami
10:50 Ricardo Gomyde
11:15Telma de Souza
11 :40 Jarbàs Lima
12:05 Humberto Costa
12:30 Ricardo Heráclio
12:55 Giovanni Queiroz
13:20 Paulo Bor'nhausen

15:00 Chico Vigilante
15:25
15:50 Eliseu Moura
16:15 Efraim Morais
16:40 Jandira Feghali
17:05 Luciano Castro
17:30 Feu Rosa
1.1:55 Marisa Serrano
18:20 Dércio Knop

15:00 Luiz Carlos Hauly
15:25 Carlos Apolinário
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25 48~feira 15:00Vicente Cascione 13:20 Luiz Mainardi

15:25 Ricardo Barros 30 28·feira 15:00 Luiz Fernando

26 58·feira 15:00 Cidinha Campos 15:25 Renato Johnss9n

15:25 Márcio Reinaldo Moreia 15:50 Ceci Cunha

27 58·feira 10:00 Luiz Eduardo Greenhalgh 16:15Antônio do Valle

10:25Ademir Cunha 16:40 José Chaves

10:50 Agnelo Queiroz 17:05 Moisés Bennesby

11:15Samey Filho 17:30 Noel de Oliveira

11 :40 Airton Dipp 17:55 Osvaldo Reis

12:05 Gilvan Freire 18:20 Marta Suplicy

12:30 Aroldo Cedraz
31 3a·feira 15:00 Israel Pinheiro

12:55 José Melo: 15:25 José Anibal

Requerimento nO 04/99 .. do Sr. Dilceu Sperafico ..
que "Requer seja realizada reunião de audiência
pública. com a presença do Ministro da Agricultura e
do Abastecimento, Sr. Francisco Turra. para
discussão do Plano de Trabalho do Ministério em
1999. e do Ministro Extraordinário de Polltica
Fundiária. Sr. Raul Belens Jungmann. para
discussao da Política Fundiária a ser implementada
em 1999. Sugere que os ministros convidados
compareçam em datas diferentes",

4-

PAU T A N° 01/99

. ocal: Plenário VI- Anexo 11
".;1;. ~ l) horas

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRiCULTURA E
pOLíTICA RURAL

lo. • Assuntos Intemo~

b • Requerimentos:

1 - Requerimento nO 01/99 .. do Sr. 'Roberto Pessoa 
que "Propõe, nos termos do art. 29, Inciso 11. do
Regimento Intemo, a constituição de Subcomissão
Especial para estudar, debater e propor medidas
desti~adas ao fortalecimento da agricultura irrigada
e fruticultura, e requer seja ouvido o Plenário da
Comissão em relação á sua proposta".

2 - Requerimento nO 02199 - do Sr. João Caldas - que
·Solicita seja realizada uma reunião de audiência
pública com o Sr. Superintendente da SUDENE Dr.
Aloisio Sotero, e' o Presidente do Banco' do
Nordeste do Brasil. Dr. Byron Costa de Queiroz,
para prestar informações acerca da atuação da
SUDENE e do BNB em relação á região Nordeste
do nosso Pais".

3 - Requerimento nO 03199 - do Sr. Luis Carlos Heinze 
que "Solicita, nos termos do art. 29, item li, do
Regimento Intemo, seja submetida à apreciação do
plenário dessa comissão a criação de uma
Subcomissao Especial para tratar do
ENDIVIDAMENTO RURAL, com o propósito de
buscar uma solução definitiva para este problema
que se arrasta por mais de dez anos e que aflige
grande parte dos pequenos, médios e grandes
produtores brasileiros, tendo em vista que os
programa criados até hoje, como a SecurilizaÇáo e
o Plano PESA, sanaram apenas em parte as
dificuldades dos nossos produtores".

AVISOS

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 11/03/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.367192 - do Sr. Paudemey Avelino
- que "Institui o Programa Experimental de Incentivo à Pro
dução de Borracha na Amazônia • PROBAM. e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N" 794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
"Dá nova redação ao artigo 1° do Decreto nO 73.684. de 19
de fevereiro de 1974. que 'cria a Floresta Nacional do Tapa
jós. e dá outras providências~.

RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI N° 905-Al95 - do Sr. Max Rosenmann ..
que "dispõe sobre o processo de abate de animais destina
dos ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROMEL ANizlO

PROJETO DE LEI N° 4.729/98 - do Padre Roque· que "Al
tera dispositivos da Lei nO 8.629. de 25/0211993, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais re
lativos á reforma agrária, previstos no capitulo 111. título VII,
dÇl Constituição Federal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
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MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO 2

DE EMÉNDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 3" dia
Último dia: 12/03199

PROJETO DE LEI N° 6.129-A/90 - do Senado Federal- que
"Estabelece diretrizes para uma Política Nacional de Habi
tação Rural e dá outras providências", (Apensos PLs nOs
4.498/89,240/91,1.917/91,2.021191,3.011/92 e 4.026/93 3-
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA

PROJETO DE· LEI N° 2.598-BI96 • do Poder Executivo
(Mensagem nO 1.225/96) - que "Dispõe sobre a extinção
das Reservas Extrativistas Mata Grande, no Estado do Ma
ranhão, e Extremo Norte do Tocantins, no Estado do
Tocantins".
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

PROJETO DE LEI N° 3.737197 • do Senado Federal (PLS nO
93/97) - que "Institui procedimento fiscal de incentivo ao 4 
Programa Nacional de Reforma Agrária".
RELATOR; Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 4.609198 - do Senado Federal (PLS
298195) - que "Dispõe sobre o custo de cada parcela rural
em Projetos de Colonização Oficial".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO

PROJETO DE LEI N° 4.749/98 - do Senado Federal· que
"Acrescenta inciso ao art. 19 da Lei nO 8.629, de 25 de feve- 5
reiro de 1993, que inclui ex-proprietários de áreas alienadas
para fins de pagamento de débitos originados de operações
de crédito rural na ordem preferencial de distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária".
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

PAU T A N° 01/99
REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo /I
Horário: 10 horas

I • ORDEM DO DIA
7-

A • Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

URGÊNCIA CONSTITUCIONAL
1 - MENSAGEM N° 1.064197 - do Poder Executivo -

que ·Submete á apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto dé 22 de setembro de
1997, que renova a concessão da· RÁDIO
CULTURA DE PORTO NOVO LTDA.. para explorar 8
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deoutado CORAUCI SOBRINHO
PARECER:FAVORAVEL

MENSAGEM N° 1.078/97 • do Poder Executivo 
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 1.573, de 14 de
novembro de 1996, que renova a permissão
outorgada à RÁDIO COSTA AZUL FM LTDA., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro",
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 1.240197 - do Poder Executivo •
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 442, de 11 de
setembro de 1997, que renova a permissão
outorgada à RÁDIO DIFUSORA FM LTDA., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Utuiutaba, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER:FA\ÍoRAvEL

MENSAGEM N° 1.375197 • do Poder Executivo •
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de novembro de
1997, que renova a concessão da RADIO BROTAS
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirai do Sul, Estado
do Paraná".
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 1.399197 - do Poder Executivo 
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 14 de novembro de
1997, que renova a concessão da RÁDIO
EDUCADORA DE DOIS VIZINHOS LTDA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média. na cidade de Dois Vizinhos, Estado do
Paraná".
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 1.402197 - do Poder Executivo 
que "Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 12 de novembro de
1997, que renova a concessão da RÁDIO
ALVORADA DE LINS LTDA., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Lins, Estado de São Paulo·.
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 1.405/97 - do Poder Executivo 
,que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 471, de 26 de
setembro de 1997, que renova a permissão
outorgada à RADIO CIDADE,DE CAMPINAS LTDA.,
para 'explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada. na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado PEDRO IRUJO
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 1.407/97 - do Poder Executivo 
que ·Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 463, de 26 de
setembro de. 1997, que renova a permissão
outorgada à INTERSOM - EMISSORAS DE
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FREaU~NCIA MODULADA LTDA., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequéncia modulada, na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo". 15 -
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

. PARECER: FAVORAvEL

9 - MENSAGEM N° 1.436197 • do Poder Executivo -
que 'Submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nO 469, de 26 de
setembro de 1997, que renova a permissão
outorgada à SOMBRASIL COMUNICAÇOES LTOA.,
para explorar sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequéncia modulada, na
cidade de Cachoeiro de ltapemirim, Estado do 16 
Espfrito Santo".
RELATOR: Deputado MARÇAL FILHO
PARECER:FAVoRAvEL

10 - MENSAGEM N° 166198 - do Poder Executivo - que
'Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de fevereiro de 1998.
que renova a concessão da RÁDIO ANDRADINA
LTOA.. para explorar serviço de radiodifusão sonora

. em onda média, na cidade de Andradina. Estado de
São Paulo", 17-
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS
PARECER:FAVoRAvEL

11- MENSAGEM N° 169/98 - do Poder Executivo - que
'Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998.
que renova a concessão do SISTEMA CLUBE DE
COMUNICAÇOES LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda curta. na cidade de
Ribeirão Preto. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS 18-
PARECER:FAVoRAvEL

12· MENSAGEM N° 173/98 • do Poder Executivo. que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da INTERV1SÃO _
EMISSORAS DE RADIO E TELEVISÃO LTDA.. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
- TV, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais." 19-
RELATOR: Oeputado VIC PIRES FRANCO
PARECER:FAVoRAvEL

13· MENSAGEM N° 174198 • do Poder Executivo - que
'Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 4 de fevereiro de 1998.
que renova a concessão da RADIO OITO DE
SETEMBRO LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de
Descalvado, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO 20-
PARECER:FAVoRAvEL

14 - MENSAGEM N° 212198 - do Poder Executivo - que
'Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 549, de 29 de outubro
de 1997, que renova a permissão outorgada à
RADIO INDEPENDENCIA DE RIBEIRÃO PRETO
LTDA.• para explorar, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão sonora em freQuéncia
modulada. na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo".

RELATOR: Deputadq GERSON PERES
PARECER:FAVoRAVEL

MENSAGEM N° 219198 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 51. de 23 de janeiro de
1998. que renova a permissão outorgada ao
SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA., para
explorar, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão sonora em frequéncia modulada. na
cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 223/98 • do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 9 de fevereiro de 1998,
que renova a concessão da FUNDAÇÃO
CULTURAL RIOGRANDENSE, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Caxias do Sul. Estado do Rio Grande do
Sul",
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 224198 • do Poder Executivo - que
'Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante dos Decretos de 9 de fevereiro de
1998, que renovam as concessões outorgadas à
FUNDAÇÃO METROPOLITANA PAULISTA, para
explorar serviços de radiodifusão sonora em onda
média e onda curta. na cidade de São Paulo.
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 412198 - do Foder Executivo - que
'Submete à apreciação do Ú>ngresso Nacional o
ato constante do Decreto de 1° de abril de 1998,
que renova a concessão da RADIO CULTURA DE
BRAGANÇA PAULISTA LTDA.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bragança Paul'~ta. Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA
PARECER: FAVORÁVEL

MENSAGEM N° 451198 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 8 de abril de 1998, que
renova a concessão da RADIO DIFUSORA DE
ITAPETININGA LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
ltapetininga. Estado de São Paulo",
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA
BEZERRA
PARECER:FAVoRAvEL

MENSAGEM N° 489198 - do Poder Executivo - que
"Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 550. de 29 de outubro
de 1997, que renova a autorização outorgada ao
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS· GERAIS 
RADIO INCONFIOJ:NCIA LTDA.• para explorar. sem
direito de exclusividade. servico de radiodifusão
sonora em freQuéncia moculada: na cidade de Belo
Horizonte. Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado MALULY NETTO
PARECER:FAVoRAvEL
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A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA
(ART.155 DO RICO)

3-

PAU T A N° 03199
(REMANESCENTE)

B • Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

OFICIO SGM N° 55199 • da Presidência da Câmara
- que "encaminha à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. na forma do art. 251 do
Regimento Interno. os autos da prisão em flagrante
do Deputado REMI ALVES TRINTA. para os fins a
que se refere o § 3° do art. 53 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: será proferido na reunião
APROVADO POR UNANIMIDADE O
REaUERIMENTO DO RELATOR PELO
ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DA MATERIA EM 2
04/03199.

PAUTA N°04199

técnica legislativa deste e da emenda adotada pela
Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
Ambiente e Minorias
CONCEDIDA VISTA CONJUNTA AOS
DEPUTADOS ZENALDO COUTINHO E
FERNANDO CORUJA EM 04/03199.

6 - PROJETO DE LEI N° 3.806197 - do Senado
Federal (PLS nO 43/95) - que "pennite às partes a
utilização de sistema de transmissão de dados para
a prática de atos processuais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa e. no mérito. pela aprovação.
CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO DARCI
COELHO EM 04/03199.

PROJETO DE LEI N° 2.892192 - do Poder Executivo
(MSC 176/92) - que "dispõe sobre os Objetivos
Nacionais de Conservação da Natureza, cria o
Sistema Nacional de Unidade de Conservação.
estabelece medidas de preservação da diversidade
biológica e dá outras providências". (Apensos: PL nO
3.475192 e 1.768196)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa deste e dos projetos de lei nOs
3.475192 e 1.768196. apensados. na forma do
substitutivo apresentado.

EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO AO
PROJETO DE LEI N° 3.491-A/93 - que "dispóe
sobre o exercício da profissão de oceanógrafo e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa da emenda oferecida em plenário
ao PL 3.491-A/93.

PRIORIDADE

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENARIO AO
PROJETO DE LEI N° 4.241-B/89· que "estabelece.
na fonna do art. 153, § 2°. item 11. da Constituição
Federal. os termos e limites da imunidade fiscal das
pensões e dos proventos percebidos pelos maiores
de sessenta e cinco anos de idade".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa das emendas de plenário ao PL
4.241-8/89.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 4.876-C/90 - que "inclui na interligação de
bacias do Plano Nacional de Viação. nas bacias dos
rios Paranaiba-Paraná. a interligação Itumbiara •
Confluência dos rios Paranaíba-Grande".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa do Substitutivo ao Senaao ao PL
nO 4.87S-C/90.

1 -

4 • PROJETO DE LEI N° 2.766192 • do Senado
Federal (PLS nO 259/91) - que "determina a
indisponibilidade dos bens da vítima de seqüestro e
de extorsão mediante seqüestro. os de seu cônjuge
e de seus parentes. e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZULAII: COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e. no mérito.
pela rejeição deste, das emendas da Comissão de
Finanças e Tributação e da emenda da Comissão
de Constituição e Justiça e de Reda'ção
CONCEDIDA VISTA CONJUNTA AOS 4-
DEPUTADOS MORONI TORGAN. EDUARDO
PAES E IEDIO ROSA EM 04/03199.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.017/93 - do Senado
Federal (PLS nO 75/92) - que "proibe a exportação
de madeira bruta e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e

1-

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PAU T A N° 01199
(REMANESCENTE)

A • Redação final:
Relator: Deputado MARCELO DÉDA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.872-8197 - da Sra. Sandra
Starling - que "dispõe sobre o processo e
julgamento da argüição de descumprimento de
preceito fundamental. nos termos do § 1° do 8rt. 102
da Constituição Federal".
CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO OSMAR
SERRAGLIO EM 04103199.

PAU T A N° 02199
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (arts. 249 a 251 do RI)

. TRAMITAÇÃO ESPECIAL
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PAU T A N° 05/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 - EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
692·8195 - que "acrescenta parágrafo único ao art.
282 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e. no mérito. pela rejeição da
emenda do Senado do PL 692-B/95.

2 - PROJETO DE LEI N° 1.400195 - do Senado Federal
(PLS 243/95) • que "acrescenta artigo à Lei nO
7.210. de 11 de julho de 1984. que institui a Lei de
Execução Penal".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade.
técnica legislativa e, no mérito pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 5.362-C/90 - que "institui a Residência
Méclico-Veterinária e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela inconstitucionalidade do
Substitutivo do Senado do PL 5.362-C/90.

4 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 552-C;/91 - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da fabricação de tratores e
máquinas agrícolas com estrutura de proteção
contra capotagem e outros equipamentos de
segurança e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
têcnica legislativa do Substitutivo do Senado aoPL
552-C/91.

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54, I)

Decurso: 2° dia
Último dia: 15/03199

PROJETO DE LEI N° 191-B191 - do Senado Federal (PLS
nO 329/89) - que "fixa critérios para a realização de despe
sas com publicidade oficial";
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.275-BI93 - do Poder Executivo
(MENSAGEM nO 822/93) - que "dispões sobre a utilização.
pelo Governo do Distrito Federal. das Polícias Civil e Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar, de que trata o parágrafo
4° do· artigo 32 da Constituição. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.149-8/93 - do Poder Executivo
(MENSAGEM n' 574/93) - que "dá nova redação aos am-'
gos 20 e 26 do Decreto-Lei na 227, de 28 de fevereiro de
1967".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 4.380-B194 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.069/93) - que "fixa as condições para a participa
ção do Brasil em operações patrocinadas por organismos
internacionais intergovemamentais".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 634-Af95 • do Senado Federal - que
"modifica o Decreto-lei na 2.404. de 1987, com as altera
ções introduzidas pelo Decreto-lei nO 2.414, de 1988, e pela
Lei nO 7.742. de 1989. na parte referente à isenção do Adi
cionai ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
AFRMM".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.058-B/95 - do Senado Federal (PLS
37/95) - que "autoriza o Poder Executivo a celebrar atos in
ternacionais para supressão do sigilo bancário nos casos
de lesão do património público".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PROJETO DE LEI N° 1.726-B/96 - do Senado Federal (PLS
na 261/95) • que "autoriza o Poder Executivo a alterar ó va
lor da Pensão Especial a que se refere a Lei na 8.077, de 4
de setembro de 1990".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 2.447/96 - do Poder Executivo (Men
sagem nO 987196) • que "denomina "Ponte Ivan Alcides Di
as" a obra-de-arte, especial, localizada no Município de Ca
maquã, Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

B - Da Análise da Constitucionalidade,
.Juridicidade e Mérito

Decurso: 1° dia
Último dia: 16/03199

PROJETO DE LEI N° 44199. do Sr. Paulo Rocha - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 217 do Decreto-Lei nO
3.689. de 3 de outubro de 1941 • Código de Processo Pe
nai, para permitir que testemunhas deponham via televisão,
em caso de ameaças".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 4.653/98 - do Poder Executivo (Men
sagem nO 785/98) • que "regulamenta o § 2° do art. 236 da
Constituição Federal. mediante o estabelecimento de nor·
mas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelo serviços notariais e de registro'; e dá
outras providências".(Apensado a este o PL na 4.819/98)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 3.098-Al97 - do Senado Federal- que
"restringe o uso de capuz em operações policiais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

C - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,1)

PROJETO DE LEI N" 1.043-BI95 - do Superior Tribunal MiIi·
tar· que "acrescenta inciso ao artigo 9° da Lei na 8.457. de
4 de setembro de 1992. que "organiza a Justiça Militar da
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União e regula o funcionamento de seu s,!'lrviços auxiliares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHAES

PROJETO DE LEI N° 2.862-A/97 - do Superior Tribunal MiIi·
tar - que "altera dispositivos da Lei nO 8.457, de 4 de se
tembro de 1992, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

PAUTA N° 01/99
Horário: 10 h
Local: Plenário nO 8, Anexo 1/

I • DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA
REUNIÃO ANTERIOR

nO 59/96) - que "estabelece a obrigatoriedade da inclusão
de eclusas e de equipamentos e procedimentos de prote
ção à fauna aquática dos cursos d'água. quando da cons
trução de barragens".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 3.mI97· do Senado Federal· que
"acrescenta parágrafo único ao art. 31 da Lei nO 8.078, de
11 de setembro de 1990· Código de Proteção e Defesa do
Consumidor".
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

PROJETO DE LEI N° 4.345-A198 • do Senado Federal 
que "institui a obrigatoriedade de as empresas operadoras
de cartões de crédito oferecerem uma versão de cartão de
crédito com foto digitalizada".
RELATOR: Deputado NELO RODOlFO

PROJETO DE lEI N° 4.398/98 - do Senado Federal· que
"altera a Lei nO 6.360. de 23 de setembro de 1976. que dis
põe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os me
dicamentos. as drogas. os insumos farmacêuticos e correla
tos, cosméticos, saneantes e outros produtos. e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada AlCIONE ATHAYDE

Ata da 1" Reunião (Instalação e Eleição de Presidente e
VICe-Presidentes). de 03/03/99.

\I • ORDEM DO DIA

A Discussão
Requerimentos:

e Votação de

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E

INTERIOR

Local: Plenário iJ014 - Anexo /I
Horário: 10 horas

A • Assuntos internos

B • Requerimentos:

C • Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

A VISO

MATÉRIAS EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PRIORIDADE

P A'U T A N° 01/99

PROJETO DE LEI N° 5.993/90 - do Senado Federal
- que "Dispõe sobre a contrução de logradouros, de
edifícios de uso público e de veiculos de transporte
coletivo, a fim de garantir acesso adequado ás
pessoas portadoras de deficiência física, nos termos
dos arts. 227, § 2°, e 244 da Constituição".
RELATOR: Deputado Antõnio Carlos Pannunzio
PARECER: Favorável ao PL nO 5.993/90 e aos PLs
apensados nOs: 1.190/88. 1.281/88, 2.702189,
952191, 1.027/91, 1.721/91, 2.872192. 3.037/92,
3.112192, 2.102196. 2.800/97 e 4.761/98, com
Substitutivo, e Contrário aos PLs apensados nOs:
3.485/97 e 4.540/98.

Do Sr. Deputado Sérgio Novais, solicitando a
criação de Subcomissão Permanente de
Saneamento e Habitação.

Do Sr. Deputado Roberto Pessoa. solicitando a
criação de Subcomissão Especial para estudar.
debater e propor medidas de implantação da
Transposição das Aguas do Rio São Francisco para
o semi-árido Nordestino.

3-

1 -

REQUERIMENTO N° 01, de 1999 - do Sr. Ben-Hur
Ferreira - que "solicita a realização de reunião de
audiência pública, com a'presença do presidente da
Funai. Sr. José Márcio Panoff Lacerda, com a
finalidade de se obter esclarecimentos acerca de
declarações feitas ã imprensa e a apresentação do
plano de trabalho para a gestão que se inicia".

REQUERIMENTO N° 02. de 1999 - do Sr. Fernando
Gabeira • que "requer a realização de reunião de
audiência pública, no dia 08 de abril próximo, para o
lançamento de Relatório Técnico sobre as Unidades
de Conservação do Brasil e da Campanha de 2 
Valorização dos Parques Brasileiros promovidos
pelo WWF, com a presença do Ministro do Meio
Ambiente, representantes de entidades iigadas à
questão ambiental. entre outros".

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)
Decurso: 2" dia
Último dia: 16/03199

PROJETO DE LEI N° 1.825/91 - do Senado Federal (PLS
140/91) - que "altera dispositivos da Lei nO 8.0!8. de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre a proteçao do consu
midor e dá outras providências"
RELATOR: Deputaoo CELSO RUSSOMANNO
PROJETO DE LEI N° 3.009/97 - do Senado Federal (PLS

1 -

2-
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LOCAL: Plenário 9, anexo 1I
HORÁRIO: 14 horas

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

PAU T A N° 01199

REQUERIMENTOS:

Requerimento nO 05/99 - dos Srs. Nilmário Miranda
e Nelson Pellegrino • que requerem a realização do
IV Fórum Nacional das Comissões Legislativas de 10·
Direitos Humanos. no dia 15 de abril".

Requerimento· do Sr. A1oizio Mercadante e outros,
que "solicita seja convidado o Presidente do Banco
Central do Brasil. Sr. Arminio Fraga, para prestar
esclarecimentos sobre a política cambial e
monetária e a estratégia do Banco Central frente à
crise econômica do país".
Requerimento· do Sr. A1oizio Mercadante e outros,
que "solicita seja convocado o Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sr. Celso
Lafer. para expor o programa de trabalho do
Ministério".

Requerimento· do Sr. A1oizio Mercadante e outros,
que "solicita seja convocado o Ministro da Fazenda.
Sr. Pedro Malan, para prestar esclarecimentos
sobre a situação e perspectivas da economia
brasileira".

Requerimento • do Sr. Ronaldo Vasconcelos. que
"solicita seja convidado o Ministro do Esporte e
Turismo. Sr. Rafael Greca de Macedo. para prestar
informações sobre os projetos para o incentivo ao
turismo".

Requerimento • do Sr.Aloizio Mercadante e outros,
que "requer a formação de um grupo de trabalho
sobre o acordo da Indústria Automobilística".

Requerimento· do Sr. A1oizio Mercadante e outros.
que "requer a formação de um grupo de trabalho
sobre a privatização da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco".

Requerimento • do Sr. Gerson Gabrielli e outros.
que "requer a criação da Subcomissão Permanente
de Política Industrial; Comercial e Assuntos
Relacionados às Micro. Pequenas e Médias
Empresas".

Requerimento· dos Srs. Clementino Coelho e João
Fassarella, que "requer a criação da Subcomissão
Especial de Desenvolvimento Regional".

Requerimento· do Sr. José Machado. que "requer a
criação da Subcomissão Especial de Emprego e
Renda".

Requerimento • dos Srs. Ronaldo Vasconcelos e
Rubem Medina. que "requer a criação da
Subcomissão Permanente de Turismo".

3-

6·

5·

2·

4·

Requerimento 'no 04199 - dos Srs. Nilmário Miranda
e Nelson Pellegrino • que "requerem a realização.
pela Comissão de Direitos Humanos. da IV 9 •
Conferência Nacional de Direitos Humanos. nos
dias 13 e 14 de maio".

Requerimento nO 06199 - do Sr. Nelson Pellegrino •
que requer providências para assegurar a 11 •
integridade física e a vida do Deputado Estadual do
Amapá· Randolfe Rodrigues".

Requerimento nO 03 199 • da Sra. Maria do Carmo
Lara e outros • que "requer a realização de
audiência pública para análise das denúncias
publicadas pelo jomal "O Estado de Minas" sobre as 8 •
violências praticadas contra garimpeiros em Itabira.
Minas Gerais".

Requerimento nO 02199 • do Sr. Nilmário Miranda -
que "solicita seja convidado o Secretário Executivo
do Programa Comunidade Solidária. a fim de prestar
esclarecimentos sobre os cortes e as reduçOes
orçamentárias dos programas de merenda escolar.
saúde e transporte de estudantes carentes do 7 •
ensino fundamental".

4-

5·

1 • Requerimento nO 01/99 • dó Sr. Marcos Rolim • que
"requer a audiência da Comissão de Direitos
Humanos para avaliar a programaçãõ das
emissoras de televisão e a'formação de comitê de
ética independente pela Associ2çãO Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão"

6·

3·

2·

B) PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PARA
1999

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PAUTA N° 01/99

Horário: 10h

12 - Programação de seminários para 1999.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PAU T A N° 01199
Local: Plenário nO 10, Anexo 1/
Horário: 10 h

A • Requerimentos:
A • Assuntos Internos:

1 - Revalidação da Súmula de Orientações nO 01.
1 - Requerimento· do Sr. Emerson Kapaz e outros. que

"requer a criação da Subcomissão Permanente do 2 •
Comêrcio Exterior e Integração Econômica".

Apresentação das sugestões dos temas a serem
debatidos peia Comissão. '
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B • Requerimento:

3· REQUERIMENTO N° 01199 • da S~. Marisa Serrano
• que "requer a realização de seminário para avaliar,
conforme determina o art. 12 da Lei nO 9.424/96, os
resultados da aplicação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério, apontando suas
deficiências e qualidades e propondo, se
necessário, as medidas corretivas para que se
atinja plenamente o objetivo da Lei".

Dr. ANDREA CALABI
Presidente do Banco do Brasil
Às 10:00 horas
Dr. JOSÉ PIO BORGES DE CASTRO FILHO
Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social· BNDES
Às 11:00 horas

TEMA:
FINANCIAMENTO DA EXPORTAÇÃO E DAS PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PAU T A N° 01/99
REUNIÃO ORDINÁRIA

PAU T A N° 1/99 Local: Plenário 16· Anexo 1I
Horário: 11 horas

A· Requerimento: A) Requerimento:

1 • Do Senhor Germano Rigotto, para que a Comissão
convide o Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, e
o Sr. Arminio Fraga, Presidente do Banco Central
do Brasil, para prestarem esclarecimentos, em
audiência pública, em data a ser combinada, sobre
o momento atual da economia brasileira e sobre as
conversações com o Fundo Monetário Internacional
e suas consequências.

1 - Do Senhor Fernando Ferro - convidando o
Presidente da Eletrobrás, Dr. FIRMINO FERREIRA
SAMPAIO NETO para prestar esclarecimentos
sobre o processo de cisão das Companhias
Hidrelétricas no Pais.

B) Assuntos Internos.

Local: Plenário 9
Horário: 10 horas

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

B· Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horário: 10 horas

AVISO

MATÉRIAS SUJEITAS A RECEBIMENTO
DE EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 11/03/99)

- Reunião Ordinária para discussão de
assuntos internos

PROJETO DE LEI N° 3.861/97 • do Sr. Mário Negromonte 
que "acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei nO 8.631, de 4
de março de 1993, que dispõe sobre a fixação dos níveis
das tarifas para o serviço público de energia elétrica e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado ALBÉRICO CORDEIRO

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 189/91 - do Senado Federal (PLS
294/89) - que "dispõe sobre a seleção de locais, a constru
ção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos,
a remuneração, a responsabilidade civil e as garantias dos
depósitos de rejeitas radioativos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTÓNIO FEIJÃO

Do Senhor Milton Temer, para que a Comissão
convide o Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda, a
fim de prestar esclarecimentos sobre a utilização
dos recursos obtidos com os leilões das estatais, do
posslvel vazamento de informações, que teriam
gerado operações fraudulentas, bem como a falta
de recursos do Fundo Garantidor de Crédito.

PAUTA N° 1/99

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA OUVIR OS

SENHORES:

3 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 200-A/89
(em apenso os PLC nOs 121/89, 205/89, 003/91,
07195, 12195, 16/95, 33/95, 40/95, 108/96, 109/96 e
252198) - do Senado Federal (PLS N° 198/89) - que
"dispõe sobre os requisitos para o exercício dos
cargos de diretoria e presidência do Banco Central
do Brasil".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO
PARECER: a ser proferido na reunião

2-



08526 Quarta-feira 10 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

AVISO

MATÉRIAS EM FASE DE "RECEBIMETO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119,1, § 1°)

Decurso:~ dia
Último dia: SEGUNDA·FElRA (DIA 15.3.99)

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a nomeação dos representantes oficiais do
Pais em organismos internacionais de caráter oficial".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 3.011197 • do Senado Federal - que
"estabelece medidas de proteção aos interesses brasileiros
contra práticas discriminatórias adotadas por outros
paises".
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

PROJETO DE LEI N° 4.736198· do Poder Executivo· que
"altera a redação e revoga dispositivos da Lei na 7.501. de
27 de junho de 1986. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SYNVAL GUAZZELLI

PROJETO DE LEI N° 4.768/98 - do Poder Executivo· que
"altera a redação do art. 1° da Lei na 9.026. de 10 de abril
de 1995. que dispõe sobre a vinculação da Fundação Osó
rio. e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA
PROJETO DE LEI N° 4.899199 • do Poder Executivo que
"altera a redação do art. 30 da Lei na 9.311, de 24 de outu
bro de 1996".
RELATOR: Deputado ARNON BE7ERRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL. E FAMíL.lA

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SeSSÕES)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

Decurso: 1· dia
Último dia: 15103199

PROJETO DE LEI N° 3.932-C/89 - do Senado Federal (PLS
na 107/88) - que "toma obrigatória a reserva, no Serviço PÚ
blico. de empregos para pessoas portadoras de deficiência,
fixa percentual e dá outras providências". (Apensos os PLs
nas 4.316/89, 4.696/90, 4.804/90. 5.557/90, 5.625/90,
32191.806/91.1.121/91.2.024/91 e 3.441/92)
RELATOR(A): Deputado Euler Morais

PROJETO DE LEI N° 3.942-B/89 - do Senado Federal (PLS
25/89) - que "dispõe sobre a concessão de bolsas de inicia
ção ao trabalho a menores assistidos e dá outras providên
cias". (Apensos os PL's nOs 239/91. 3.593/93 e 384/95)
RELATOR(A): Deputada Laura Carneiro

PROJETO DE LEI N° 1.587;BI91 - do Senado Federal (PLS
na 42/91) • que "estabelece normas de proteção à saúde
dos trabalhadores de biotério e dá outras providências"
RELATOR(A): Deputado Eduardo Barbosa

PROJETO DE LEI N° 3.800/93 - do Senado Federal (PLS na
170191) • que "altera o artigo 70 da Lei na 8.134. de 27 de
dezembro de 1990, para permitir novas deduções no Im
posto de renda das pessoas físicas". (Apensados os PL's
nas 273195. 322195, 412195, 436/95, 1.472196, 1.623/96.
3.880/97 e 4.563/98)
RELATOR(A): Deputado Benedito Dias

PROJETO DE LEI N° 4.671/94 - do Poder Executivo (MSC
465/94) - que "altera os artigos 63 a 67 da Lei na 8.212. de
24 de julho de 1991".
RELATOR(A): Deputado A1merinda de Carvalho

PROJETO DE LEI N° 362195 - do Sr. Padre Roque • que
"dispõe sobre o estimulo à guarda e adoção de criança ou
adolescente órfão ou abandonado".
RELATOR(A): Deputada Rita Camata

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 • do Senado Federal (PLS na
55/96) • que "altera o § 30 do art. 20 da Lei na 8.742. de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências", (Apensos os
PLs nas 738195, 883195, 940195, 1.063/95, 1.123195,
1.143195,1.451/96.1.477196,1.519/96,1.527/96.1.743196.
1.828/96,2.057/96.2.058196,2.151/96.2.706/97,2.712197,
3.108197.3.197197 e 3.459/97)
RELATOR(A): Deputado Angela Guadagnin

PROJETO DE LEI N° 3.18D-Al97 • do Senado Federal (PLS
nG 219196) - que "dispõe sobre o seguro contra acidentes
pessoais, a cargo dos promotores e organizadores de ro
deios, em benefício dos participantes desses eventos. ama
dores ou profissionais, e dos seus dependentes. e dá ou
tras providências".
RELATOR(A): Deputado Arnaldo Faria de Sá

PROJETO DE LEI N° 3.594/97 - do Senado Federal (PLS na
159/96) • que "altera dispositivos da Lei na 8.842. de 4 de
janeiro de 1994. que dispõe sobre a política nacional do
idoso. cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras provi
dências". (Apenso o PL na 3.561/97)
RELATOR(A): Deputado Eduardo Jorge

PROJETO DE LEI N° 3.888/97 - do Senado Federal (PLS
nG 154/96) - que "dispõe sobre a aplicação de penalidades
aos responsáveis e às instituições de saúde e de proteção
social, públicas e privadas. bem como àquelas conveniadas
com o Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR(A): Deputado Osmànio Pereira

PROJETO DE LEI N° 3.889/97 • do Senado Federal (PLS na
83/95)- que "dispõe sobre o enquadramento dos juizes
classistas temporários. como segurados, no Regime Geral
da Previdência Social".
RELATOR(A): Deputado Djalma Paes

PROJETO DE LEI N° 4.864/98 - do Senado Federal (PLS
193/97) - que "altera o §1° do art. 18 da Lei n" 8.213. de 24
de julho de 1991. que estende o beneficio do auxilio-aci
dente ao empregado doméstico."
RELATOR(A): Deputada Laura Carneiro
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12;Anexo 11
HORÁRIO: 10 horas

PAUTA N° 1199

A • Requerimentos:

1 - Requerimento, do Sr. Paulo Paim, solicitando a
criação de uma Subcomissão Especial destinada a
discutir questões pertinentes à política salarial,
salário mínimo e o emprego.

2 • Requerimento, do Sr. Avenzoar Arruda, solicitando
a convocação do Ministro do Trabalho, Sr.
Francisco Dornelles, para prestar informações sobre
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS' (5 SESSÕES)

Projeto de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: ? dia
Último dia: 15/03199

PROJETO DE LEI N° 401·Al91 • do Sr. Paulo Paim - (PL's
NOS 1.802196 e 2.180/96, apensados) - que "define os servi·
ços ou atividades essenciais, para os efeitos do direito de
greve, previstos no parágrafo 1° do artigo 9° da Constitui·
ção Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 4.302198 - do Poder Executivo (MSG
nO 344198) - que "dispôe sobre as relações de trabalho na
empresa de trabalho temporário e na empresa de prestação
de serviços a terceiros, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: NiJc/eo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

.COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISOS

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei

Decurso: 2" dia
Último dia: 15.03.99

PROJET'O DE LEI N° 3.736197 - do Senado Federal (PLS nO
n197) - que "dispõe sobre a identificação e publicação do
estado de conservação das rodovias federais. e dá outras .
providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

PROJETO DE LEI N° 4.571198 • do senado Federal (PLS nO
71/98) • que "altera a redação do art. 108 da Lei nO 9.503.
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsi
to Brasileiro, para o fim de incluir na excepcionalidade pre
vista para o transporte de passageiros em veiculo de carga
ou misto a hipótese de aumento sazonal da demanda por
transporte coletivo de passageiro".
RELATOR: Deputado JOSe CHAVES

.PROJETO DE LEI N° 50199 - do Sr. Léo Alcântara - que ·al
tera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Bl'Iilsileiro, para fins de flexibilização
da aplicação do dispollto no § 1° do art. 261 à categoria dos
motoristas profissionais".
RELATOR: Deput.Jdo CHIQUINHO FEITOSA

PROJETO DE LEI N° 57/99 - do Sr. Odelmo Leão - que "de
nomina 'Aeroporto Internacional de Uberlãndia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato' o aeroporto da Cidade de Uber
lãndia, Estado de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

NOTA:
IFORMULÃRIOPARA EMENDAS ESTA DISPONlvEL
INAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.
IHORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

(Encerra-se a sessão às 00 horas e 43
minutos.)
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. . ATOS DO 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 exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
AFONSO CABRAL, ponto nll 12.720, do cargo de
AssessorAdministrativo, CNE-07, elo Quacko PermEl1el'lte da
Câmarados Deputados, que exerce na Diretaia Legislativa

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente d;:l Câmara dos Deptuados, 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 exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
AUGUSTINO PEDRO VEIT, ponto nll 11.744, do
cargo de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exerce na Comissão de Direitos Humanos, da
Coordenação de Comissões Permanentes, do De
partamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presideflte.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1li, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JANE CLEIDE HERCULANO DE SIQUEIRA, ponto
nll 11.980, do cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 19~9. 
Michel Temer, Presidente.

Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1li, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
HUDSON GOMES DE PAULA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri
buição Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30,
ponto nº 3698, da função comissionada de Chefe da Se
ção de Policiamento do Edifício Principal, FG-5, do Qua-

dro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia na Coordenação de Ségurança Legislativa,
da Diretoria-Geral, a partir de 111 de rriar:ço do corren
te ano.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, AFONSO CABRAL para
exercer, na Diretoria Legislativa, o cargo de Asses
sor Administrativo, CNE-10, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 12

da Resolução n2 23, de 17 de junho de 1980, combi
nado com o art. 32 do Ato da Mesa n2 47, de 7 de
outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 d~ junho de
1990, resolve nomear, na forma do art. 92, Item 11, da
Lei 1111 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AUGUSTINO
PEDRO VEIT para exercer, no Departamento de Co
missões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-7,do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo art. 2l! do Ato da Mesa ~o 20, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n2 8.112, pe 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92 , item 11,
da Lei n2 8.112, citada, JANE CLEIDE HERCULANO
DE SIQUEIRA para exercer, na Diretoria Legislativa,
o cargo de Assessor Administrativo, CNE-10, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, de
acordo com o art. 1li da Resolução nll 23, de 17 de
junho de 1980, combinado com o art. 311 do Ato da
Mesa nll 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.



Distribuição n2 01/99

Em 9-3-99

Ao Deputado AGNELO QUEIROZ
Projeto de Lei n2 8.047/86 - do Senado Federal

(PLS nº 57/83) - que "obriga o registro dos estabele
cimentos hospitalares nos Conselhos Regionais de
Medicina."

, À Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PORTARIA Ne 011/99

O Primeiro Secretário da Câmara dos Oeputados,
de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno,
combinado com inciso 11 do Art. 1º do Ato da Mesa
nº 205, de 1990, resolve:

Renovar o credenciamento do Senhor FÁBIO
RIBEIRO TORRES com Representante do Insituto
Brasileiro De Ciências Políticas E Sociaislibcps.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

O Deputado ALCEU COLLARES, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, fez a
seguinte

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.

, 13 da Resolução nll 21, de 1992, JEFFERSON
BARBOSA MARGATO, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Agente de Segurança Legislativa, Padrão 30, ponto
n2 3721, para exercer, a partir de 1º de março do
corrente ano, na Coordenação de Segurança Legis
lativa, da Diretoria-Geral, a função comissionada de
Chefe da Seção de Policiamento do Edifício Princi
pal, FC-5, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 34, de 13 de
março de 1996.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 69 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92

,

item 11, da Lei nº 8.112, citada, SIMONE AMBROS
PEREIRA, para exercer, na Comissão de Direitos
Humanos, da Coordenação de Comisões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo de
Assistente Técnico de Comissão, CNE-9, do Quadro

O Presidente da Câmara. dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomeaF', 'na forma do art. 9º,
item 11, da Lei n2 8.112, citada, SÁNDRA CUNHA
SIMPLíCIO para exercer, no Gabinete do segundo Vice
Presidente, o cargo de Assessor Téalico Adjunto C, CNE
12, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nº 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112,. de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, RENATA MARIA SILVA para
exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, o
cargo de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
do pelo Ato da Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, item art. 1º do Ato da Mesa nº 20, 'de 6 de junho de 1995.
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999.-
de 1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem- Michel Temer, Presidente. '
bro de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º,
item 11, da Lei nº 8.112, citada, OTÁVIO NEIVA FREI
RE JÚNIOR para exercer, no Gabinete do segundo VICe
Presidente, o cargo de Assessor Téalico Adjunto C, CNE
12, do Quadro Permanente da Câmara dos Dep..Ilados, aia
do pelo Ato da Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 9 de março de 1999. 
Michel Temer, Presidente.
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Projeto de Lei nº 4.671/94 - do Poder Executi- Projeto de Lei nº 1.587-B/91 - do Senado Fe-
vo (MSC 465/94) ~ que "altera os artigos 63 a 67 da deral (PLS nº 42/91) -:..que "estab~l~ce norm~s de
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991". proteção à saúde dos trabalhadores de biotério e dá

À Deputada ANGELA GUADAGNIN outras providências".
Projeto de Lei nº 3.055/97 - do Senado Federal Ao Deputado EDUARDO JORGE

(PLS nº 55/96) - que "altera o § 312 do art. 20 da Lei Projeto de Lei nº 141-C/95 - do Senado Fede-
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe so- ral - que "toma obrigatória a impressão, nas bulas
bre a organização da Assistência Social e dá outras dos medicamentos que especifica, de advertência
providências". (Apensos os PLs nºs 738/95, 883/95, aos fumantes sobre os riscos do tabagismo em rela-
940/95, 1.063/95, 1.123/95; 1.143/95, 1.451/96, ção a determinadas patologias".
1.477/96, 1.519/96, 1.527/96, 1.743/96, 1.828/96, Projeto de Lei nº 3.594/97 - do Senado Federal
2.057/96, 2.058/96, 2.t51/96, 2.706/97, 2.712/97, (PLS nº 159/96) - que "altera dispositivos da Lei nº
3.108/97,3.197/97 e 3.459/97) 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a

Ao Deputado ANTONIO PALOCCI política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional
Emenda(s) de Plenário ao PL nº 1.759-B/89 - do Idoso e dá outras providências". (Apenso o PL

que "suprime a exigência de idade para a aposenta- nº 3.561/97)
doria nas entidades de previdência complementar". Ao Deputado EULER MORAIS

Ao Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ Projeto de Lei nº 3.832-C/89 - do Senado Fe-
Projeto de Lei nº 3.180-A/97 - do Senado Fe- deral (PLS nº 107/88) - que "torna obrigatória a re-

deral (PLS nº 219/96) - que "dispõe sobre o seguro serva, no serviço público, de empregos para pes-
contra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e soas portadoras de deficiência, fixa percentual e dá
organizadores de rodeios, em benefício dos partici- outras providências". (Apensos os PL nºs 4.316/89,
pantes desses eventos, amadores ou profissionais, e 4.696/90, 4.804/90, 5.557/90, 5.625/90, 32/91,
dos seus dependentes, e dá outras providências". 806/91,1.121/91,2.024/91 e 3.441/92)

Ao Deputado BENEDITO DIAS À Deputada LAURA CARNEIRO
Projeto de Lei nº 3.800/93 - do Senado Federal Projeto de Lei nº 3.942-B/89 - do Senado Fe-

(PLS nº 170/91) - que "altera o artigo 712 da Lei nº deral (PLS nº 25/89) - que "dispõe sobre a conces-
8.134, de 27 de dezembro de 1990, para permitir no- são de bolsas de iniciação ao trabalho a menores
vas deduções no Imposto de renda das pessoas físi- assistidos e dá outras providências". (Apensos os PL
cas". (Apensados os PL' nº 273/95, 322/95, 412/95, nºs 239/91, 3.593/93 e 384/95).
436/95, 1.472/96, 1.623/96, 3.880/97 e 4.563/98) Projeto de Lei nº 4.864/98 - do Senado Federal

Ao Deutado CARLOS MOSCONI (PLS nº 193/97) - que "altera o § 112 do art. 18 da Lei
Projeto de Lei nº 203/91 - do Senado Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que estende o be-

(PLS 354/89) - que "dispõe sobre o ~çondiciona- nefício do auxílio-acidente ao empregado doméstico."
mento, a coleta, o tratamento, o transporte e a desti- Ao Deputado OSMÂNIO PEREIRA
nação final dos resíduos de serviços de saúde". Projeto de Lei Complementar nº 23/95 - do Se-
(Apensos os PL nºs 3.333/92, 1.094/95, 1.138/95, nado Federal (PLS nº 11/94) - que "dispõe sobre
3.029/97,4.502/98,4.511/98 e 4.730/98) fontes de recursos do Fundo de Apoio do Desenvol-

Ao Deputado DARCíSIO PERONDI vimento Social- FAS, e dá outras providências".
Projeto de Lei nº 3.887/97 - do Senado Federal Projeto de Lei nº 3.888/97 - do Senado Federal

(PLS nº 32/97) - que "dispõe sobre o tratamento me- (PLS nº 154196) - que "dispõe sobre a aplicação de pe-
dicamentoso da dor em pacientes portadores de nalidades aos responsáveis e às instituições de saúde e
neoplasias comprovadas, por meio de entorpecentes, de proteção social, públicas e privadas, bem como àque-
e dá outras providências". Ias conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS".

Ao Deputado DJALMA PAES À Deputada RITA CAMATA
Projeto de Lei nº 3.889/97 - do Senado Federal Projeto de Lei nº 362/95 - do Sr. Padre Roque

(PLS nº 83/95) - que "dispõe sobre o enquadramen- - que "dispõe sobre o estímulo à guarda e adoção
to dos juízes classistas temporários, como segura- de criança ou adolescente órfão ou abandonado".
dos,_ no Regime Geral da Previdência Social". Projeto de Lei nQ 3.776/97 - do Senado Federal

Ao Deputado EDUARDO BARBOSA (PLS nQ 192/96) - que "altera os arts. 47 e 85 da Lei



Ao Deputado WALDOMIRO FIORAVANTE
Mensagem nll 1.126/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto de modificações ao Convênio Constitutivo
do Banco Africano de Desenvolvimento, que tratam
de revisão da alocação de capital, quorum e estru
tura de votação, aprovado por ocasião da 341 As
sembléia Anual de Governadores, realizada em
Abidjan, Costa do Marfim".

Ao Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
Mensagem nQ 1.150/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto das Emendas aos arts. 711 (20 de maio de
1965), 24 e 25 (16 de maio de 1998) e 74 (18 de
maio de 1978) da Constituição da Organização Mun
dial da Saúde, concluída em Nova Iorque, em 22 de
julho de 1946".

Ao Deputado CORONEL GARCIA
Mensagem nQ 1.285/98 - do Poder Executivo 

que ·submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às
Operações da Missão de Observadores Militares

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

O Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO,
Presidente desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 2/99

Em 9-3-99

Ao Deputado PAULO KOBAVASHI
Projeto de Lei nll 451/95 - do Sr. Arlindo China

glia - que "dispõe sobre medidas de prevenção e re
pressão aos fenômenos de violência por ocasião de
competições esportivas e dá outras providências".

Ao Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS
Projeto de Lei n2 1.642/96 - do Sr. Arlindo chi

naglia - que "autoriza o livre acesso de Senadores
da República e Deputados Federais às repartições
públicas, para fins relacionados à atividade parla
mentar, e dá outras providências".

Ao Deputado CABO JÚLIO
Projeto de Lei nll 3.839/97 - do Sr. Ricardo

Barros - que "dispõe sobre a prevenção de assaltos
ao transporte rodoviário coletivo interestadual e in
ternacional de passageiros".

Ao Deputado ARACELV DE PAULA
Mensagem nll 570/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo de Cooperação Turística, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bolívia, em Bra
sília, em 30 de março de 1998".

Ao Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
Mensagem nll 755/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo sobre Promoção Recíproca de
Investimentos, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
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nll 8.069, de 13-7-90 - Estatuto da Criança e do Federal da Alemanha, em Bonn, em 21 de setembro
Adolescente, e dá outras providências". de 1995".

P~()jeto de lei nll
3.~47!97- do Senad~ Federal Ao Deputado JOSÉ LOURENÇO

(:LS n 176/97) - que dl~p?e ~obr~ a gesta~ de en- Mensagem nll 964/98 - do Poder Executivo _
t1da~e~ fe~h~das de prevrdencra prrvada e da outras que "submete à deliberação do Congresso Nacional
providencias . proposta no sentido de que seja aprovada a partici-

Ao Deputado SERAFIM VENZON pação do Brasil no Fundo do Meio Ambiente Global
Projeto de Lei n2 3.012/97 - do Sr. Padre Ro- "Global Envioronment Facility - GEF" Reestruturado,

que - que "suprime o inciso 11, § 42, art. 1l1, da Lei nll com contribuição inicial, equivalente a Direito Espe-
9.455, de 7 de abril de 1997, e acrescenta inciso ao cial de Saque - DES, 4 milhões, bem como partici-
art. 12, da referida lei, que define os crimes de tortura". par de futuras contribuições que venham a ser apro-

Sala da Comissão, 9 de março de 1999. - Eloízio vadas pelos países membros de acordo com os ter-
Neves Guimarães, Secretário. mos do Instrumento, documento que ora encaminha

com atradução juramentada para a língua portuguesa".

Ao Deputado JORGE WILSON
Mensagel1] n2 1.108/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos Regu
lares, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Confederação Suíça, em Bra
sília, em 29 de julho de 1998".

Ao Deputado PAULO MOURÃO
Mensagem nll 1.109/98 - do Poder Executivo 

que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Cientí
fica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Eslovênia, em Brasília, em 29 de julho de
1998".
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Equador-Peru (MOMEP-II), celebrado entre o Gover- Ao Deputado CLÁUDIO CAJA60
no da República Federativa do Brasil e o Governo da Projeto de Lei n2 4.521/98 - do Sr. Antonio
República do Peru, em Lima, em 9 de junho de Carlos Pannunzio - que "altera dispositivo da Lei n2

1998". . 9.437, de 1997, dispondo sobre a autorização de
Mensagem n2 1.286/98 - do Poder Executivo - porte de arma de fogo para os Guardas Municipais".

que "submete à consideração do Congresso Nacio- Ao Deputado RICARDO RIQUE
nal o texto do Acordo para a Provisão de Apoio às Mensagem n2 16/99 - do Poder Executivo -
Operações da Missão de Observadores Militares que "submete à consideração do congresso Nacio-
Equador-Peru (MOMEP-II), celebrado entre o Gover- nal o texto da Emenda ao Tratado sobre Transferên-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da cia de Presos Condenados, celebrado entre a Repú-
República do Equador, em Quito, em 18 de junho de blica Federativa do Brasil e a República do Chile, em
1998". Brasília, em 31 de dezembro de 1998".

Ao Deputado JOAQUIM FRANCISCO Ao Deputado ARTHUR VIRGíLIO
Mensagem n2 1.599/98 - do Poder Executivo - Mensagem n2 17/99 - do Poder Executivo -

que "submete à consideração do Congresso Nacio- que "submete à consideração o Congresso.Nacional
nal o texto da Convenção sobre os Aspectos Civis o texto de Emenda ao Estatuto da Comissão Latino-
do Seqüestro Internacional de Crianças, concluída Americana de Aviação Civil - CLAC, Resolução A
na cidade de H~ia, em 25 de outubro de 1980, com 13-1 (Ampliação da Área Geográfica da Clac para a
vistas à adesão pelo Governo brasileiro". Incorporação de Outros Estados da América), decidi-

À Deputada ELCIONE BARBALHO da na 3211 Assembléia, realizada em Santiago do
Mensagem n2 1.638/98 - do Poder Executivo - Chile de 21 a 24 de julho de 1998".

que "submete à consideração do Congresso Nacio- Ao Deputado DE VELASCO
nal o texto do Acordo para Implementação das Dis- Mensagem n2 114/99 - do Poder Executivo -
posições da Convenção das Nações Unidas sobre o que "submete à consideração do Congresso Nacio-
Direito do Mar de 10 de dezembro de 1982 sobre a nal o texto final, após modificações de cunho verna-
Conservação e Ordenamento de Populações de Pei- cular, em substituição àquele encaminhado pela
xes Tranzonais e de Populações de Peixes Altamen- Mensagem n2 1.259, de 1996, da Convenção Intera-
te Migratórios, concluída em Nova York, em 4 de de- mericana contra a Corrupção, concluída originalmen-
zembro de 1995". te em Caracas, em 29 de março de 1996".

Ao Deputado PEDRO VALADARES Ao Deputado LUIZ MAINARDI
Mensagem n2 1.639/98 - do Poder Executivo - Mensagem n2 130/99 - do Poder Executivo -

que "submete à consideração do Congresso Nacio- que "submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o texto do Acordo sobre Transferência de Pre- nal o texto do Protocolo de Emenda ao Tratado de
sos, celebrado entre o Governo da República Fede- Cooperação Amazônica - TCA), firmado em Cara-
rativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã- cas, em 14 de dezembro de 1998."
Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 20 de Saia da Comissão, 9 de março de 1999. - Walbia
agosto de 1998". Lóra, Secretária.



(Biênio 1999/2000)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB - SP

12 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFL - PI

2Il Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

12 secretário:

~IRATAN AGUIAR- PSDB-CE
2Il secretário:
NELSON TRAD - PTB - MS
32 Secretário:
JAQUES WAGNER - PT - BA
42 Secretário:

EFRAIM MORAIS - PFL - PB
Suplentes de secretário:
GIOVANNJ QUEIROZ - PDT - PA

22 LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB-GO

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

PauderneyAvelino (1 2 Vice) Abelardo Lupion
A/dir Cabral Antônio Geraldo
Aracely de Paula Carlos MeJles
Cesar Bandeira Cleuber Carneiro
Eduardo Paes Francisco Coelho
José Lourenço Lavoisier Maia
Maluly Neto Manoel Castro
Marcondes Gadelha Ney Lopes
Paes Landim Paulo Lima
Paulo Magalhães Paulo Octávio
Pedro Bittencourt Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado Rubem Medina
Rubens Furlan Santos Filho
Vilmar Rocha Werner Wanderer

(PMDB)
Lfder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PT
Líder: JOSÉ GENOíNO

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

Celso Giglio
Caio Riela

IrisSimães

Pedro Celso
Walter Pinheiro

Eurico Miranda
Hugo Biehl

Herculano Anghinetti

PPB
Lfder: ODELMO LEÃO

Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Pompeu de Mattos
Bloco (PSB, PC do B)

Líder: LUIZA ERUNDINA

Vice-Líderes:
Gerson Peres
Fetter Júnior
Ricardo Barros
Ricardo Izar

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: ARNALDO MADEIRA

Padre Roque
Teima de Souza

Vuce-Lídreres:
Fernando Zuppo (1 2 Vice)
Dr. Hélio
Luiz Salomão

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vlce-Líderes:
Aldo Rabelo Pedro Eugênio
Eduardo Campos Haroldo Lima
Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Marcos Cintra Bispo Rodrigues
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa
De Velasco

PTS
Líder: ROBERTO JEFFERSONj

Vlce-Líderes:
Walfrido Mares Guia (1 2 Vice)
José Carlos Elias
Fernando Gonçalves
Eduardo Seabra

Geraldo Magela
João Passarella

Luiz Mainardi

Jutahy Júnior
Ricardo Ferraço

Hélio Costa
Waldemir Moka

Ricardo Rique
Mendes Ribeiro Filho

João Henrique

Vlce-Líder:
Aloysio Nunes Ferreira (1 2 Vice)
Mareio Fortes
Moroni Torgan

Vice-Líderes:
Fernando Ferro
João Paulo
José Pimentel

Vice-Líderes:
Cezar Schirmer
Milton Monti
Fernando Diniz
José Chaves
Henrique Eduardo Alves



Suplentes

Eujácio Simões
Marcos de Jesus

Osvaldo Sobrinho

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Gerson Gabrlelli

José Carlos Aleluia
José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Pauderney Avelino

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Gastão Vieira
Geovan Freitas
Gustavo Fruet

Mendes Ribeiro Filho
Milton Monti

Ricardo Noronha
4 vagas

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)

PFL

PDT

PSDB

PMDB

Clementino Coelho
Sérgio Guerra
~

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

Bloco (PSB, pedoB)

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Francistônio Pinto
Hermes Parcianello
Lamartine Pose"a
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelsoh Proença
Pastor Jorge
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Local : Anexo 11, sala
Telefone : 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
111 Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
211 Vice-Presidente: Lamartine Posella (PMDB)
3ll Vice-Presidente: Robério Araújo (PPB)

Titulares

João Caldas
Luiz Dantas

Secretário: Moizes Lobo da Cunha

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira

" Maluly Netto
Paulo Marinho
Santos Filho
SilasCâmara
Vic Pires Franco

José Pimentel
Marcos Afonso
Padre Roque
Paulo Rochà

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Alberto Fraga
Igor Avelino

Laire Rosado
Márcio Bittar
Milton Monti

Pinheiro Landim
4 vagas

Suplentes

Ch/quin.ho FeitQSa
Julio Semeghini

LidiaQuinan
Sérgio carvalho

5 vagas

Belinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha

Oscar Andrade
Pastor Reginaldo de Jesus

Raimundo Colombo
Werner Wanderer

Zezé Perrella

PT

PFL

PPB

P$PB

PMDB

COMISSÕES PERMANENTES

~OMISSÃO"pE AGRICULTURA 1 vaga
~"POLlTICA RURAL

Adauto Pereira (PFL)
Cleonâncio Fonseca
Confúcio Moura
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
S/Ias Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Adão Pretto
Geraldo Simoes
João Grandão
Luci Chionacki
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Anivaldo Vale
carlos Batata
Luis carlos Heinze (PPB)
Odlllo Balbinotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Peclrosa
Sérgio Reis
Xico Graziano
1 vaga

Abelardo Lupion
Antônio Jorge
carlos Melles
Cleuber carneiro
Francisco coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
PauioBraga
Roberto Pessoa
Ronaldo caiado
Zila Bezerra

Presidente: "Dilceu Speratico (PPB)
111 Vice·Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2Il Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3Il Vice·Presidente: Antõnio Jorge (PFL)

TItulares

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Nelson Marquezelli
NIIton Capixaba

PTB

Airton Cascavel
Fetter Júnior

JoãoTota
Jonival Lucas Júnior

Pastor Amarildo

Félix Mendonça
Murilo Domingos"

Alberto"Goldman
José de Abreu
Julio Seineghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues
Pedro canedo
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Joãó Almeida
8 vagas



Bloco (PSB, PCdoB)

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Expedito Júnior
Luciano pjzzatto

Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna

PSOB

Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
André Benassi Nicias Ribeiro
Jutahy Junior 7 vagas
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
zenaldo Coutinho
Zuiaiê Cobra

PT
Antônio carlos Biscaia Dr. Rosinha
Geraldo Magela José Geno(no
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Peliegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB

AryKara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Boisonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel VadãoGomes

PTB

caio Riela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Maltluezelli
Mussa Demes (PFL) 1 vaga

por
Airton Dipp Pompeo de Mattos
Fernando Coru~ 2 vagas
José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS .

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
2l! Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
3R Vice-Presidente: Paulo Baitazar (PSB)

TItulares .Suplentes .

PFL

Sérgio Miranda
1 vaga

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Almir Sá
Gerson Peres
José Janene

2 vagas

Suplentetl

Átila Uns
Benedito Dias

Claudio cajado
Corauci Sobrinho

Jairo carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo MarInho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Angela Guadagnin
Antonio Palocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

AntOnio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando DinIz
Freire Júnior

Pedro lrujo
Pedro Novais

4 vagas

Luiz Antonio Fleury
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

PFL

PT

PTB

POT

PPB

PMOB

Antônio carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Rúza
VilmarRocha

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurlpedes Miranda

Antônio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

IrisSimões
José carlos Martinez
Murilo Domingos

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Peliegrino

.Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Givaldo carimbão
Luiza Erundina

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Uncoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local : Anexo 11, sala 13·T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTlçA'e DE REDAÇAO

Presidente: José carlos Aleluia (PFL)
1Q Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2R Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3~ Vice-Presidente: lnaldo leitão (PMDB)

Titulares

Cezar Schirmer
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves
lédio Rosa

. Inaldo leitão
Maria Lúcia
Mendes'Ribelro Filho



Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda Paulo Baltazar
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga Ronaldo Vasconcellos
Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7Ó72 1 318-7073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
12 Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
22 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Neuton Lima (PDn

Titulares Suplentes

Paes Landim
Pastor Reginaldo de J!'!sus
1 vagas

PMDB

Femando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Freire Júnior
Luiz Bittencourt
Márcio Bittar

PSDB
Badu Picanço
Fátima Pelaes
Lino Rossi
Sebastião Madeira
Vittorio Medioli

PT
Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Ricardo Izar
1 vagas

PTB
Regis cavalcante (PPS)

PDT
Fernando Zuppo

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrossian

Moacir Micheletto
Philemon Rodrigues

3 vagas

Aloízio Santos
4 vagas

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro

João Paulo

Alcione Athayde
Herculano Anghinetti

Nelo Rodolfo

Duilio Pisaneschi

Fernando Coruja

Dr. Heleno
João Castelo
Ronaldo Cezar Coelho

PT
Iara Bernardi
Márcio Matos
Professor Luizinho

PPB
Maria do Carmo Lara (PT)
Sérgio Novais (PSB)
1 vagas

PT8
Celso Giglio

PDT
João Sampaio

Bloco (PSB, PedoB)

3 vagas

João Coser
Nilmário Miranda

Valdir Ganzer

Eliseu Moura
Ricardo Izar

1 vagas

Albérico Cordeiro

"Sérgio Barros

Paulo Baltazar Inácio Arruda
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Pastor Valdeci Remi Trinta
Secre~rio: Aurenifton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PedoB)
12 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
22 Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
32 Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

PFL
Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
SilasCâmara
Vilmar Rocha

PMDB
Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita camata
2 vagas

PSDB
Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
FlávioArns
Sebastião Madeira

PT
Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

PPB
Almir Sá
José Linhares
Nifton Baiano

PTB
Max Mauro

PDT
Neutan Lima

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Ana catarina
Armando Abílio
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
João Mendes

Adolfo Marinho
Dino Fernandes

PMDB

PSDB

César Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa

Zila Bezerra

Euler Morais
Nelson Proença
Renato Vianna

2 vagas

Antonio carlos Pannunzio
Manoel Salviáno Agnelo Queiroz

Bloco (PSB, PCdoB)

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

5 vagas

Marcos Rolim
Pedro Wilson

Wafter Pinheiro

Padre Roque (pn
2 vagas

Ivan Paixão (PPS)

EberSilva

José Antonio



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio De Velasco
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Loc8I: Anexo"lI, Salâ .
Telefone: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

PPS

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

Eduardo Seabra (PTB) 1 vaga
Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
111 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
311 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

PSDB
Ademir Lucar Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
FlávioArns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Eslher Grossi Gilmar Machado
Fernando Marroni Iara Bernardi
Pedro Wilson Professor Luizinho

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Júnior Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

PDT
EberSilva Celso Jacob

Bloco (PSB, PCdoB)

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Germano Rigotto
Osmar Serraglio

3 vagas

Joel de Hol/anda
Mauro Fecury

Moreira Ferreira
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

PMDB

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

Celcita Pinheiro
José Melo
Luis Barbosa
NiceLobão
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
211 Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Francisco Garcia Arolde de Oliveira
Gerson Gabrielli Carlos Melles
Jairo Carneiro Joaquim Francisco
Paulo OCtávio Ricardo Fiúza
Rubem Medina Roberto Argenta

PMDB

Antônio do Valle Armando Monteiro
Geddel Vieira Lima Jorge Alberto
José Priante Salatiel Carvalho
MúcioSá 2 vagas
1 vaga

PSDB

Emerson Kapaz 5 vagas
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

PT

Aloizio Mercadante Carlito Merss
João Fassarella Geraldo Simões
José Machado Luiz Mainardi

PPB

João Pizzolatti AryKara
Júlio Redecker Delfim Netto
1 vaga Hugo Biehl

PTB

Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

PDT

Celso Jacob Airton Dipp

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas
Secretário(a): Anamelia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefones: 318-7024 a 7026



Bloco (PSB, pedoB)

Evilasio Farias Eduardo Campos
Sergio Guerra Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Cintra Luciano Bivar -

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Delfim Netto (PPB)
11! ViCe-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
2ll Vice-Presidente: Simão Sassim (PPB)
31! Vice~Presidente: Luiz Femando (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PSB, PedoB) /

Luiz Femando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6888/318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
11! Vice-Presidente: Alcaste Almeida (PMDB)
2ll Vice-Presidente: José Janene (PPB)
31! Vice-Presidente: Femando Ferro~PT)

TItulare.. Suplentes

PFL

José Ronaldo
Manoel castro
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Antônio cambraia
Armando Monteiro
EdinhoBez
Femando Diniz
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir 5chmidt

Antônio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmannn
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
OcIelmo Leão
Zé [ndio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso camargo
JairoAzi
Paudemey Avelino

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

José carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (pSn
Nice Lobão

·Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

Cezar 5chirmer
Eunício Oliveira
João Henrique

Olavo calheiros
4 vagas

Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão

5 vagas

Aloízio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luis carlos Heinze

Caio Riela
IrisSimões

Neuton Lima
Olímpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho

Rubens Furlan
1vaga

Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Osvaldo Reis

Ayrton Xerez
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Rommel Feij6

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sassim

Max Maulo

Sarafim Venzon

Elton Rohnelt
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antônio Feijão
B.Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feij6

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

PMDB

PSDB

Lael Varella
Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

5 vagas

Adão Pretto
AntOnio carlos Biscaia.

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

1 vaga

1 vaga

Femando Zuppo

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Edinho Bez
Mattos Nascimento

Rica.rdo Rique
2 vagas

Sebastião Madeira
. 4 vagas



Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
Virgllio Guimarães

José Janene
Nelo Rodolfo
VadãoGomes

Albérico Cordeiro

PT

PPB

PTB

PDT

Luiz Sérgio
Romel Anizio (PPB)

Walter Pinheiro

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton capixaba

Antonio Paloccl
Or. Roslnha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

PPB

João Fassarela
Márcio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Antônio Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Pastor Oliveira Filho

Pedro Corrêa

Ricardo Maranhão Haroldo Lima
Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ivânio Guerra (PFL) Marcos Cintra
Secretário(a): Valda O. S. Lobo
Local: Anexo li, Sala T-56 - Reunião: 4's feiras
Telefones: 316-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLlA

Presidente: Alceu CoIlares (POT)
111 Vice-Presidente: Enio Bacoi (POT)
211 Vice-Presidente: Laura carneiro {PFL}
311 Vice·Presidente: Eduardo Barbosa (PSOB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Bloco (PSB, PC do B)

Dja/ma Paes Agne/o Queiroz
Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
111 Vice·Presidente: Laire Rosado (PMDB)
211 Vice·Presidente: Jair Meneguelli (PT)
311 Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Fax: 318·2156

Expedito Júnior
Hlldebrando Pascoal

João Ribeiro
Robson Tuma
Rodrigo Maia

Roland Lavigne

Or. Hélio
Serafim Venzon

Celso Giglio
Max Mauro

PDT

PTB

Magno Malta
Renildo Leal

PMDB

Alceu Collares
Enio Bacoi

José carlos Vieira
José Múcio Monteiro
Medeiros
Roberto Argenta
Valdomiro Meger
Wilson Braga

Ivan Paixão
Secretário: Eloizio Neves Guimarães
Local: Anexo li, Sala 155-A
Telefones: 318·7016 a 7021

Armando Abflio
João Matos

Laire Rosado
Lamartine Posella

.Maria Lúcia
Waldemir Moka

2 vagas

1 vaga

Celeita Pinheiro
Cleuber carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

PMDB

Olimplo Pires

Airton Roveda
Almerlnda de carvalho
Benedito Dias
José carlos Coutinho
Laura carneiro
Lavoisier Mala
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Roland Lavigne
Ursicino Queiroz

Oarcisio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

PSDB

carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio carvalho
Vicente caropreso

PT

Angela Guaclagnin

Custódio Mattos
7 vagas

Jair Meneguelli

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grazziotin (PCdoB)
laire Rezende

PSDB

Jovair Arantes
Luciano castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
1 vaga

Osvaldo Biolchi
Pinheiro Landim

Wilson Santos
2 vagas

5 vagas



PTN

Vivaldo Barbosa Eurípedes Miranda

Bloco (PSB, PC do B)

1 vaga

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

PMOB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa

Átila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo santos
Zila Bezerra

José Borba (PMDB)

Mário Negromonte
Ricarte de Freitas
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

PT

carlos santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodrigues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoni

PPB

Airton Cascavel Augusto Nardes
João Tota Dilceu Sperafico
José Chaves (PMDB) Nilton Baiano
Paulo de Almeida Simão Sessim

PTB

Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT

Neuton Lima Giovanni Queiroz
Wanderley Martins João Sampaio

Bloco (PSB, PC do B)

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões De Velasco

PPS

PV

Olavo calheiros (PMDB) 1 vaga
Secretário(a): Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, sala
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1Q Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2Q Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3Q Vice-Presidente: Raimundo santos (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Cabo Júlio

Luiza Erundina
1 vaga

1 vaga

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Narcio Rodrigues
7 vagas

Barbosa Neto
Francistônio Pinto

Hermes Parciar'lello
Jorge Costa

Wilson Santos
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

JoãoTota

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almerinda de carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Pl:llJloBraga
Rubem Medina

PTB

POT

PPB

PSOB

PMDB

Aloízio Santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luís Eduardo

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anguinetti
Pedro Corrêa

Roberto Jefferson

Albérico Filho
Alberto Mourão
Carlos Dunga
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Glycon Terra Pinto
João Henrique
Marcelo Teixeira

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Eduardo campos
Pedro Eugênio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Avenzoar Arruda (PT)

Talvane Albuquerque Neto
Secretária: Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Marcelo Teixeira (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Raimun.do Colombo (PFL)
2Q Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

Titulares Suplentes

- PFL



Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PSDB

Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Anivaldo Vale
João Castelo
Marina Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

3 vagas

Babá
José Pimentel
Márcio Santos

Antonio carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Coronel Garcia
Franco Montoro
José Teles
Luiz Carlos Hauly
'Paulo Kobayashi

PSDB

Mareio Fortes
8 vagas

PPB PT

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PedoB)

PTB

Josué Bengtson

JoãoTota
2 vagas

Renildo Leal

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcelo Déda
Milton Temer
Waldir Pires

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
111 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSOB)
211 Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PMDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Delgado (Pr) .

Titulares Suplentes

PFL

Eurípedes Miranda Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Clementino Coelho

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário(a): Tereio Mendonça Vilar
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-6998, 318-6999 e 6~70

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PDT
Neiva Moreira Luiz Salomão
José Thomaz Nonô (PSDB) Wanderley Martins

Bloco (PSB, PC do B)
Aldo Rebelo

1 vaga

Edmar Moreira
Robério Araújo

Zé rndio
2 vagas

Eduardo Seabra
Renildo Leal

PTB

Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano
1 vaga

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
QUE PRORROGA, ALTERANDO A ALíQUOTA,
A CONTRlBUIÇÃO PROVISÓRJA SOBRE MOVI
MENTAÇAO OU TRANSMISSAO DE VALORES

E DE CREDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FI
NANCEIRA, A QUE SE REFERE O ART. 74 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS
Presidente: Mareio Fortes (PSDB)
111 Vice-Presidente: Jutahy Junior (PSDB)
2ll Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
311 Vice-Presidente: Geraldo Magela (PT)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Bispo Wanderval
De Velasco Valdemar Costa Neto

Secretário(a): Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-8266/3186992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO ESPECIAL
Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Aracely de Paula
Jorge Khoury

Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro

Paulo Magalhães
VilmarRocha

João Magalhães
José Chaves

Maria Elvira
zaire Rezende

Zé Gomes da Rocha
4 vagas

PMDB

PDT

Alberto Fraga
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Eunício Oliveira
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson .

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer



Titulares

Oeusdeth Panteja'
Eduardo Paes
José Lourenço
Paes Landim
Paudemey Avelino
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt

Or. Heleno
Jutahy Junior
Lino Rossi
Mareio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

PFL,

PSDB

Suplentes

Antônio Jorge
Átila Lins

Costa Ferreira
José Ronaldo

Paulo Lima
Paulo Octávio

Raimundo Santos

Amaldo Madeira
Narclo Rodrigues
Paulo Kobayashi

Sebastião Madeira
Sérgio Carvalho
, Vicente Arruda

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local : Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone : 318-7063

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR O DESENRO
LAR DOS ACONTECIMENTOS NA FORD DÓ

BRASIL, TENDO COMO OBJETIVO CONTRIBUIR
NUMA SOLUÇÃO JUSTA PARA A AMEAÇA DE
DESEMPREGO QUE ANGUSTIA MILHARES DE
TRABALHADORES DAQUELE SETOR INDUSTRIAL
Proposição: REQUERIMENTO Autor: Jair Menegueli e outros

Presidente: AloySio Nunes Ferreira (PSOB)
111 Vice-Presidente: Marcelo Barbieri (PSOB)
2lI Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Morreira (PPB)
3lI Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: Edinho Araújo (PMOB)

PMDB

Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Lamartine Posella
Milton Monti
Osmânio Pereira

Oarcfsio Perondi
Osvaldo Reis

4 vagas

TItulares

João Mellão Neto
Robson Tuma

. PFL

Suplentes

Maurfcio Najar
Paulo Lima

PT PSDB

Aloysio Nunes Ferreira Fábio Feldmann
Zulaiê Cobra Tuga Angerami

Bloco (PMDB, PRONA)
Edinho Araújo Elcione Barbalho
Marcelo Barbieri João Magalhães

PPB

Antonio Carlos Biscaia
Avensoar Arruda
Fernando Ferro
Geraldo Magela

Eliseu Moura
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

PPB

Angela Gaudagnin
Arlindo Chinaglia

Or. Rosinha
Virgfilo Guimarães

OdelmoLeão
Luiz Femando
Ricardo Barros

Cunha Bueno
Márcio Reinaldo Moreira

Simão Sessim
Teimo Kirst

PTB PT

Airton Oipp

Milton Mendes

PDT

Femando Zuppo

Jair Meneguelli

PTB

Ouillo Pisaneschi Nelson Marquezelli
Secretário: Silvio Souza
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

Caio Riela
Josué Bengtson

celsoJacob
PDT

Luiz Antonio Fleury
Renildo Leal

José Roberto Batochlo

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos 1 vaga

Bloco (PL, PST; PMN, PSD, PSC, PSL)

Marcos Cintra Eujácio Simões



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 a LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85·7365-053·2 (v.1)
85·7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUIÇOES.

FINANCEIRAS MULTILATERAIS •••

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

ISBN: 85·7365-062·1

R$1,65

QUESTÕES SOBRE PRQCESSO
'LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

....!L.

ISBN: 85·7365-047-8

RS4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477n271.
Informações: Coordenação de Publicaçt:es. Telefone: (061) 318·6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 1998/1999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: 1948·1998

ISBN: 8S·736S.QS7·S

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 8S-736S-049-4

R$ 5,50

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO'E
DIVERSIDADE RACIAL

al!.MIN/uuo
, l'U1m: ti!:.
·CtJ!'M'llw.-w;,~.

;.... , ...~ ..
::6~Jr~o:à5!

'ftifrCJrJL~ ".
.. ':
ISBN: 8S·736S.QS8-3

R$ 3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 8S-7365-043-S

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 8S-7365-029-X (v.1)
85-7365.Q30-3 (v.2)

R$18,92

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271 ..
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO·

COORDENAÇÃO DE PUBllCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS CHAMBER OF DEPUTlES

. ".:... CHMiBER
OF

l'tPUllES
Distribuição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85·7365-046-X

R$ 5,00

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

AUITA:'
o OUE HA OE "OUO

nA .IIIUDTeI:A

ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83·7365-038-9

R$2,20

locais de venda: Mídia livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
InformaçOes: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.
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