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

N2 774/96 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB, indicando o Deputado João Magalhães
para fazer parte, como membro titular, da Comis-
são de Fiscalização e Controle. 19712

N2 517/96 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Líder do Bloco Pariamentar
PMDB/PSDIPSUPSC, comunicando que o Depu
tado Eliseu Padilha deixa de participar, na quali
dade d,~ Suplente, da ComisSão de Educação,
Cultura e Desporto. 19712

N2 518/96 - Do Senhor Deputado Michél
Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSUPSC, comunicando que o Depu
tado Germano Rigotto passa a integrar, na qúa.li
dade de Titular, a Comissão de Finanças e 'Tribu-
tação. 19712

N2 556/96 - Do-Senhor Deputado.Odelmo
Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL, indi
cando o Deputado Fetter Júnior, para qonCOJ:"rer a
11 vice-presidência na Comissão'de Firian'ças'e
Tributação.............................................................. 19712

N2 606/96 - Do Senhor Deputado Odel
mo Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL,
indicando o Deputado João Mendes, como titu
lar, para integrar a Comissão Técnica de De
senvolvimento Urbano e Interior. Solicitando
ainda, tornar sem efeito a indicação anterior
mente feita através do Ofício n2 591/96, para a
titularidade da Comissão Técnica de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle. 19713

N2 640196 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do Bloco Parlamentar PPBlPL, índi
cando o Deputado Francisco Silva, como titular,
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar e dar parecer sobre o PL n2 1.125/95, do
Pode Executivo, que "dispõe sobre a ordenação

do transporte aquaviário e dá outras providên-
cias". 19713

N2 1.311/96 - Do Senhor Deputado José
Aníbal, Líder do PSDB, indicando o Deputado
Paulo Feijó, como membro suplente, para inte
grar a Comissão Especial destinada a apreciar a
PEC n2 96/92, do Deputado Hélio Bicudo e ou
tros, que "introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário". 19713

N2 106196 - do Senhor Deputado Newton
Cardoso, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, encaminhando, em anexo, a relação
das proposições pendentes de decisão deste Ór-
gão, ao término do mês de junho último. 19713

N2 346196 - Do Senhor Deputado Ayrton
Xerez, comunicando que está assumindo a vaga
de Deputado Federal pela Bancada do Estado do
Rio de Janeiro, do PSDB, em face da nomeação
do Deputado Federal Ronaldo Cézar Coelho, do
PSDB, para exercer a Chefia de Missão Diplomá
tica Temporária junto ao Comitê Olímpico Inter-

- nacional.................................................................. 19716
N2 081196 - Do Senhor Deputado Luciano

Castro, solicitando seja arquivado pedido que
deu origem ao Requerimento de Informação n2

'1.324/96, de suá autoria, encaminhado ao Minis-
tro da Saúde, Dr. Adib Jatene. 19716

N2 005196 - Do Senhor Deputado Ronaldo
Cézar Coelho, solicitando seja concedida licença
de seu mandato parlamen~r, para exercer a

,Chefia de Missão Diplomática Temporária junto
ao Comitê Olímpico Internacional. 19716

RECURSOS

Recurso n279, de 1996 (Contra decisão c0n
clusiva de comissão) (Do Sr. Benito Gama e outros)
- Requer, na forma do artigo 132, parágrafo 22, do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei n21.932-A,
de 1991, com parecer favorável da comissão de
mérito, seja apreciado em Plenário. 19717

Recurso n2 80, de 1996 (Contra decisão
conclusiva de comissão) (Do Sr. Benito Gama
e outros) - Requer, na forma do artigo 132, pa
rágrafo 22, do Regimento Interno, que o Projeto
de Lei nll 2.134-B, de 1~91, com parecer favo
rável da comissão de mérito, seja apreciado
em Plenário........................................................... 19721
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Recurso n2 84, de 1996 (Contra decisão vamente, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de
conclusiva de comissão) (Do Sr. José Fortunati e Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia. 19765
outors) - Requer, na forma do artigo 132, pará- PAULO FEIJÓ - Reflexos negativos da de-
grafo 22, do Regimento Interno, que o Projeto de sativação do PROÁLCOOL para o setor agroin-
Lei nº 4.652-A, de 1994, com parecer favorável dustrial da região norte fluminense. Excelência do
da comissão de mérito, seja apreciado pelo Ple- desempenho da Usina Sapucaia SA, no Municí-
nário. 19725 pio de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio

de Janeiro. 19766

DOMINGOS DUTRA - Aumento da violên
cia e da criminalidade em São Luís, Estado do
Maranhão. Confiança na eleição do candidato
Jackson Lago à Prefeitura do Município para
equacionamento do problema. 19767

FEU ROSA - Apoio a projeto de resolução
concessivo da equiparação dos vencimentos en-
tre servidores do Poder Legislativo. 19767

GONZAGA PATRIOTA - Reativação do
trem cargueiro no Município de Salgueiro, Estado
de Pernambuco. Participação de autoridades go
vemamentais em congresso sobre a Hidrovia do
São Francisco. Relevância da conclusão da Fer
rovia Transnordestina, trecho Petrolina-Salguei
ro, e recuperação da Unha Centro da Rede Fer-
roviária S.A., trecho Salgueiro-Recife. .. 19768

IVAN VALENTE - Conotação política da
campanha publicitária promovida pelo Governo
Federal acerca do 22 aniversário do Plano Real.
Divulgação, pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, de pesquisa indicativa do
Brasil como campeão mundial de concentração
de renda e desigualdade sociaL.... 19768

JOSÉ COIMBRA - Confiança no sucesso
da privatização da Rodovia Presidente Dutra
como exemplo para a solução dos problemas
concementes ao precário sistema rodoviário bra-
sileiro :.......... ...•... 19769

WILSON LEITE PASSOS - Apresentação
do Projeto de Lei nº 2.013, de 1996, estabelece
dor de critérios para funcionamento de clínicas
geriátricas, hospitais e similares recebedores de
verbas da União :...... 19770

ADÃO PRETTQ- Exoneração de funcioná-
rio da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB, denunCiado por tráfico de influência. ... ... 19771

RICARDO BARROS - Declaração de voto.
contrário à Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação Financeira - CPMF. ...................•... 19771

PAULO ROCHA - Responsabilidade ,do·
Governo Federal na questão dos garimpeiros de
Serra Pelada, Estado do Pará. 19m

GERVÁSia OLIVEIRA - Visita do Ministro
Francisco Domelles, da Indústria, do Comércio e
do Turismo, ao Estado do Amapá..:.:.................... 19m

SILAS BRASILEIRO - Incongruências na
regulamentação do Programa Nacional de Agri-

Projeto de Decreto Legislativo n2 283-A, de
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem n2 1.377/95 - Aprova o texto do Tra
tado sobre as Relações de Amizade e Coopera
ção, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 25 de outubro de 1995; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Pendente de pareceres das
Comissões de Defesa Nacional e de Economia,
Indústria e Comércio .

IV - Pequeno Expediente
CONFÚCIO MOURA - Correlação entre os

gastos com pessoal dos Poderes da União .
LAEL VARELLA - Destruição da Fazenda

São Joaquim, e Quixeramobim, Estado do Ceará,
pelos trabalhadores rurais assentados pelo Incra.
Inconsistência dos projetos de reforma agrária
implantados no Município. Adoção de política
agrícola para o País .

NILSON GIBSON - Intervenção nos Ban
cos Econômico e Nacional. Falhas no setor de
fiscalização do Banco Central. .

FERNANDO GONÇALVES -·Aoidente
ocorrido na convenção realizada pelo PSDB-PTB
para homologação das candidaturas do Deputa
do Nelson Bomier e do Sr. Eduardo Gonçalves,
respectivamente para os cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito de Nova Iguaçu, Estado do Rio de
Janeiro. Votos de condolência à famnia de Nel
son Marinho Frazão Filho, falecido em decorrên
cia do acidente. Agradecimento pelas manifesta-
ções de pronto restabelecimento .

CHINCO VIGILANTE - Conveniência de
rejeição de proposta do Deputado Moreira Fran
co, Relator da PEC da reforma administrativa, so
bre modificação dos·critérios para manutenção fi
nanceira da segurança pública do Distrito Fede-
ral ~..................••........

JOSÉ FORTUNATI - Caráter autopromo
cional da publicidade patrocinada pelo Governo
Federal por ocasião do 22 aniversário do Plano
ReaL .

EURípEDES MIRANDA - CandidatUra do
empresário Neodir Carlos Oliveira e do despa
chante Sebastião Xavier dos Reis para, respecti-
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cultura Familiar - PRONAF - implementada pelo da Habitacional, TV Jomal e Jomal da Manhã
Governo FederaL.................................................. 19773 para pagar dívidas", publicado no Jornal Cin-

ADYLSON MOTTA - Manifestação de voto formo Solicitação ao Ministério da Fazenda de
contrário à criação da Contribuição Provisória so- cópia do contrato a ser firmado entre o ex-Gover-
bre Movimentação Financeira-CPMF................. 19774 nadore o Fundo de Pensão dos Funcionários da

CHICO DA PRINCESA - Viabilização, pelo Caixa Econômica Federal- FUNCEF................... 19783
Governo Federal, de linhas de financiamento OSMAR LEITÃO - Aplauso à execução,
para renovação da frota de transporte coletivo ur- pelo Govemo do Estado do Rio de Janeiro, do
bano. Solicitação ao Ministro Arlindo Porto, da Programa de Despoluição da Baía da Guanaba-
Agricultura e do Abastecimento, para inclusão do ra. Apelo ao Ministério do Meio Ambiente, Recur-
aumento da alíquota de importação de produtos sos Hídricos e Amazônia Legal para dotação ao
suínos na pauta da próxima reunião da Câmara Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
de Comércio Exterior................................... 19775 Naturais Renováveis - IBAMA - de condições

TELMA DE SOUZA - Reprodução das pá- materia!s e humanas necessárias à efetiva defe-
ginas 5 a 8 da Cartilha "Mulheres Sem Medo do sa da Area de Proteção Ambiental de Guapimi-
Poder: chegou a nossa vez." 19776 rim, no Estado. 19785

OSMÂNIO PEREIRA - Justificativas do ARY VALADÃO -Ineficácia do Estatuto da
voto do orador pela criação da Contribuição Pro- Criança e do Adolescente. 19786
visória sobre Movimentação Financeira - CPMF. 19777 JOVAIR ARANTES - Conveniência de

PAULO PAIM - Charge do cartunista An- adoção, pelo Governo Federal, de política de fi-
geli, publicada no jornal Folha de S. Paulo, so- nanciamento agrícola com juros compatíveis aos
bre as desigualdades sociais. 19779 praticados nos países desenvolvidos. 19786

SEBASTIÃO MADEIRA - Conflito entre ga- AIRTON DIPP - Utilização dos Títulos da
rimpeiros e a Companhia Vale do Rio Doce sobre Dívida Pública corno altemativa emergencial para
a exploração de ouro em Serra Pelada, Estado captação de verbas necessárias à saúde pública. 19787
do Pará. 19779 JOSÉ ALDEMIR - Transcurso de aniversá-

ELIAS MURAD - Características da síndro- rio de emancipação político-administrativa do Mu-
me alcoólica fetal. Aprovação de projeto de lei, de nicípio de Sousa, Estado da Paraíba: 19788
autoria ·do orador, sobre a inclusão, nos rótulos ARNALDO FARIA DE SÁ - Ofício da Asso-
das bebidas alcoólicas, de advertência sobre o ciação dos Funcionários Aposentados do Conglo-
prejuízo da ingestão de álcool para a saúde hu- merado Itaú - AFACI - à Secretaria da Previdên-
mana. 19779 cia Complementar do Ministério da Previdência e

ALCIDES MODESTO - Regularização das Assistência Social sobre a correção dos benefí-
terras ocupadas pelas comunidades Quilombo- cios dos aposentados da· Fundação Itaubanco.
las, na região do Rio das Rãs, Município de Bom Agradecimento à Dr« Carla Grasso pelo pronto
Jesus da Lapa, Estado da Bahia........................... 19780 atendimento da Secretaria ao pleito daqueles fun-

. MARIA VALADÃO - Homenagem à joma- cionários................................................................. 19188
lista Maria Lúcia O'Ávila Pizolante pelo transcur- SIMÃO SESSIM - Problemática do desem-
so do quarto aniversário do jornal Persona.......... 19781 prego no mundo. Maior atenção do Governo Fe-

PRESIDENTE (Wilson Campos) - Associa- deral às micro, pequenas e médias empresas,
ção da Mesa às homenagens prestadas pela De- como estratégia de combate ao problema no
putada Maria Valadão ao jornal Persona e à jor- País. Propostas do Ministro Francisco Domelles,
nalista Maria Lúcia................................................. 19782 da Indústria, do Comércio e do Turismo, sobre o

ADELSON SALVADOR - Realização do assunto. 19792
1312 Congresso Eucarístico Nacional, em Vitória, SEVERINO CAVALCANTI - Urgência na
Estado do Espírito Santo, - 7 a 14 de julho. 19782 regulamentação dos transportes alternativos no

ARNON BEZERRA - Necessidade de Estado de Pernambuco e no restante do País. .... 19792
aprovação da Contribuição Provisória sobre Mo- LEONEL PAVAN - Utilização, pela Rádio
vimentação Financeira - CPMF. 19782 Menina e TV Mocinha, do Município de Balneário

JOSÉ FRITSCH - Exclusão, pelo Progra- Camboriú, Estado de Santa Catarina, da prática
ma Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF - de informação parcial. Maior rigor pelo Estado
da agricultura familiar como prioridade na produ- nas concessões de rádio e televisão. Transcurso
ção de alimentos para o País. 19783 do cinqüentenário de fundação dos institutos

PEDRO VALADARES - Irregularidades SESC e SENAC. Contrariedade à pretendida mu-
praticadas pelo ex-Governador João Alves Filho, dança na sistemática de arrecadação financeira
do Estado de Sergipe. Artigo -João vende sedes do SESC, SENAC, SESI e SENAI. 19793
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LUIZ MAINARDI - Anúncio de apresenta- JOÃO MAGALHÃES - Inoportunidade de
ção de projeto de lei concessivo de abono de fal- venda, pelo Governo Federal, de seus estoques
tas aos trabalhadores estudantes, em caso de reguladores de café. Criação do Conselho Deli-
prestação de exames escolares, devidamente berativo de Política Cafeeira. . 19807
comprovadas, em instituições de ensino funda- JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS -
mental, médio ou superior. 19794 Participação da iniciativa privada no setor elétrico

ÁTILA LINS - Aprovação da Contribuição nacional. Excelência das ações desenvolvidas
Provisória sobre Movimentação Financeira - pelo Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães na Pre-
CPMF, nos termos propostos pelo PFL. 19795 sidência da Companhia Energética de Minas Ge-

FERNANDO FERRO - Competência das rais - CEMIG. 19809
administrações petistas. Recebimento, pelo Parti- CANDINHO MATTOS - Punição dos res-
do dos Trabalhadores, do prêmio Gestão Pública ponsáveis por crimes hediondos........................... 19810
e Cidadania............................................................ 19795 PEDRO WILSON - Manifesto do Conse-

CECI CUNHA - Justificativa do voto da lho de Articulação dos Povos e Organizações
oradora pela instituição da Contribuição Provisó- Indígenas do Brasil - CAPOIB - pela revoga-
ria sobre Movimentação Financeira - CPMF........ 19797 ção do Decreto n2 1.775, de 1996, impeditivo

NELSON BORNIER - Adoção, pelo Gover- da demarcação de suas terras, e pela manu-
no Federal, de programa nacional de assistência tenção de seus direitos consagrados na Consti-
ao idoso. 19797 tuição Federal. 19810

PAES DE ANDRADE - Transcurso do 2222 NELSON MARQUEZELLI - Acerto na deci-
aniversário de fundação da sede municipal de são do Ministério da Agricultura e do Abasteci-
Sobral, Estado do Ceará. 19798 mento de importação de trigo da Holanda. 19812

HÉLIO BICUDO - De$conhecimento, pelos FRANCISCO SILVA - Perspectiva de cura
Juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Esta- para portadores do vírus causador da Síndrome
do de Minas Gerais, de sentença da Juíza Ângela da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. Apelo às
Maria Catão Alves, da 11l! Vara da Justiça Fede- autoridades do setor de saúde para cessão de
ral de primeira instância, de Belo Horizonte, orde- medicamentos aos portadores carentes do vírus.
nando a suspensão ';dos efeitos de atos adminis- Críticas à campanha preventiva da AIDS veicula-
trativos praticados pêlo Presidente daquele Tribu- da nas emissoras de televisão. 19812
nal. Conveniência de participação dos juízes de SANDRO MABEL - Responsabilidade do
primeiro grau na escolha, em eleições diretas e Estado na solução dos problemas de déficit habi-
secretas de caráter nacional, dos integrantes do tacional e de saneamento básico. Papel do setor
Conselho Nacional de Justiça, proposta na refor- de construção civil no combate à escalada de de-
ma do Poder Judiciário :..; ::; :: 19799 semprego. Anúncio da liberação, pelo Governo

VALDIR COLATTO - Dificuldades enfren- Federal, de recursos para investimento nos seto-
tadas pelas micro e pequenas empresas no País. res de habitação popular, saneamento básico e
Necessidade de votação, pela Casa, do Estatuto infra-estrutura do Estado de Goiás........................ 19813
da Micro e Pequena Empresa e de adoção de Ie- ANA JÚLlA - Denúncia de utilização, pelo
gislação adequada ao setor, com salvaguardas à Governo do Estado do Pará, do Banco do Brasil
estabilidade dessas empresas. 19801 SA como instrumento de tráfico de influência em

AGNELO QUEIROZ - Contrariedade à re- prol de empresas dos grupos Estaleiro da Bacia
vogação do art. 62 da medida provisória sobre Amazônica - EBAL, A. R. Cabral e RODOMAR,
mensalidades escolares, reivindicada pelos do- ligadas ao ex-Governador Hélio Gueiros, atual
nos de escolas privadas para punição de alunos Prefeito de Belém. 19814
inadimplentes....................... 19801 RUBEM MEDINA - Umitação dos recursos

PAUDERNEY AVELlNO - Posicionamento dos novos programas habitacionais implementa-
contrário à aprovação do projeto de lei sobre a dos pela Caixa Econômica Federal. Conveniên-
extinção da contribuição empresarial ao SESI, cia de criação de novo Sistema Financeiro de
SENAI, SESC e SENAC. 19802 Habitação, considerando a realidade do poder

JOSÉ PINOTII - Excelência do desempe- aquisitivo do povo brasileiro e a busca de recur-
nho do Instituto Butantã. Responsabilidade do sos menos onerosos para viabilização de progra-
Congresso Nacional na alocação de recursos or- mas habitacionais de massa................................. 19815
çamentários destinados às pesquisas do instituto. 19803 SERAFIM VENZON - Importância de vota-

JOÁO MENDES - Preocupação com.a pre- ção, pela Casa, de proposta regulamentadora do
cária situação urbana e habitacional do Município transporte aquaviário para desafogo do setor ro-
e do Estado do Rio de Janeiro. 19804 doviário e redução do Custo Brasil. 19816
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PEDRO IRUJO - Posição contrária do ora- Previdência dos Congressistas - IPC, em relação
dor à instituição da Contribuição Provisória sobre às matérias constantes da Ordem do Dia. 19835
Movimentação Financeira - CPMF. 19817 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta

PEDRO CANEDO - Necrológio do advoga- ao Deputado Chico Vigilante. 19835
do goiano EIi Alves Forte. Aprovação de novo es- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Continua-
tatuto e adoção de tratamento diferenciado para ção da discussão, em primeiro tumo, da Proposta
as micro e pequenas empresas. 19817 de Emenda à Constituição n2 256-B, de 1995,

JORGE TADEU MUDALEN - Necrológio que outorga competência à União para instituir
d · d de t· . d C/o d' K 19818 contribuição provisória sobre movimentação ouo Joga or enls e mesa au 10 ano .

V _ Grande Expediente transmissão de valores e de créditos e de direitos
MARCONI PERILLO - Ações do Ministério de natureza financeira. 19835

da Saúde, no Governo Femando Henrique Car- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação de
doso, na área de saúde pública e no combate às requerimento para o encerramento da discussão. ... 19836
fraudes no Sistema Único de Saúde - SUS. De- Aprovado. Encerramento de discussão....... 19836
fesa da aprovação da Contribuição Provisória so- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
bre Movimentação Rnanceira - CPMF................. 19819 da matéria, ressalvados os destaques.................. 19839

SÉRGIO MIRANDA - Utilização de recur- Usaram da palavra para encaminhamento
sos do Orçamento Geral da União para fins elei- da votação os Srs. Deputados URSICINO QUEI-
toreiros e clientelistas............................................ 19823 ROZ, ALMINO AFFONSO..................................... 19839

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Convoca- ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação dem sobre o limite de oradores para o período de
da Ordem do Dia. 19828 encaminhamento de votação. 19841

FEU ROSA (Pela ordem) _ Defesa da PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
aprovação da Contribuição Provisória sobre Mo- ao Deputado Amaldo Faria de Sá. 19841
vimentação Financeira - CPMF. 19828 Usaram da palavra para encaminhamento

INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) _ Exonera- da votação os Srs. Deputados LIMA NETTO,
- d D I d d R . F d I d E do JOSÉ PINOTTI, PAULO BORNHAUSEN............. 19841

çao as e ega as a eceita e era o sta Usou da palavra o Sr. Deputado ANDRÉ
do Ce:~~···STO···CA···~·····~õ···{..····.. ···,·~···)····· ,19829 PUCCINELLI, Relator da matéria.......................... 19843

U R AL Pela o m - Usaram da palavr~, para orientação das
Conveniência da extinção do Programa de Estí- respectivas bancadas os SIS. Deputados SÉR-
mulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Finartceiro Nacional _ PROER. Maior GIO AROUCA, AGNELO QUEIROZ, CHICO VI

GILANTE, MATHEUS SCHMIDT, FERNANDO
transparência nas ações de fiscalização e contro- LYRA , ODELMO LEÃO, ÇARLOS MOSCONI,
le do Banco CentraL.............................................. 19830 MICHEL TEMER, SANDRA STARLlNG, INo-

MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Lança- CÊNCIO OLIVEIRA, BENITO GAMA, JANDIRA
mento da cartilha das candidatas aVereadóras... 19831 FEGHALI, MARCONI PERILLO, PEDRO VALA-

PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -Presença DARES................................................................... 19844
de Par1arili:mtares da República Federal da Ale- HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Pedi-
manha no plenário da Câmara dos Deputados.... '19831 do à Presidência de transcrição de declaração de

CHICO VIGILANTE (Pela órdem) - Defesa voto de Parlamentares doPT. 19848
de rejeição do Relatório do Deputado Moreira Usaram da palavra para orientação das
Franco, referente à Proposta de Emenda à Cons- respectivas bancadas os SIS. Deputados SIMA-
títuição n2 173, relativamente à manutenção da RA ELLERY, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
Polícia Federal, das Polícias Rodoviária e Ferro- PERILLO, SIMARA ELLERY, UBALDINO JU~.
viária Federais, das Polícias Civil e Militar e do NIOR, MARCONI PERILLO, PEDRO VALADA-
Corpo de Bombeiros Militar dó Distrito Federal..... 19831 RES, UBALDINO JÚNIOR, MARIA, ELVIRA,

THEODORICO FERRAÇO (Pela ordem) - . MARCONI PERILLO, SERGIO AROUCA, EDI-
Cautela ria comemoração do 2!! aniversário do NHO ARAÚJO, BENITO GAMA, MARCONI PE-
Plano Real. Justificativa do orador de voto pela RILLO.............................. 19849
aprovação da Contribuição Provisória sobre Mo- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
vimentação Financeira - CPMF. 19832 do AGNALDO TIMÓTEO....................................... 19849

VI- Ordem doDia' Usaram da palavra para orientação das
CHICO VIGILANTE - Questão' de ordem respectivas banCadas os Srs. Deputados RU-

sobre prioridacte de apreciação do Projeto de Lei BENS COSAC",PEDRO VALADARES, EDINHO
ri2 2.085, de 1996, que extingue o Instituto de ARAÚJO, WOLNEYQUEIROZ, BENITO GAMA,
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DARCíSIO PERONDI, BENITO GAMA, EDSON Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
EZEQUIEL, MARCONI PERILLO. 19849 putados ALEXANDRE CARDOSO, MIRO TEI-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- XEIRA. 19860
tro de voto, os Srs. Deputados AYRTON XEREZ, Usaram da palavra para orientação das
WOLNEY QUEIROZ.............................................. 19850 respectivas bancadas os Srs.· Deputados,

Usaram da palavra para orientação das MATHEUS SCHMIDT, AGNELO QUEIROZ, INo-
respectivas bancadas os Srs. Deputados BENI- CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, BENI-
TO GAMA, RUBENS COSAC, JANDIRA FEGHA- TO GAMA, SIMARA ELLERY, WOLNEY QUEI-
LI, MARCONI PERILLO, BENITO GAMA, RU- ROZ, CHICO VIGILANTE, MARCONI PERILLO,
BENS COSAC, INOCÊNCIO OLIVEIRA, BENITO CHICO VIGILANTE, , SÉRGIO AROUCA, ALE-
GAMA, RUBENS COSAC, SANDRA STARLlNG, XANDRE CARDOSO, MARCONI PERILLO, SI-
MARCONI PERILLO, RUBENS COSAC, GIOVA- MARA ELLERY...................................................... 19860
NI QUEIROZ, SALVADOR ZIMBALDI, MARCONI Usaram da palavra pela ordem, para regis-
PERILLO, . GIOVANNI QUEIROZ, BENITO tro de voto, os Srs. Deputados ALEXANDRE
GAMA. 19850 CARDOSO, AYRTON XEREz. 19861

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
tra de voto, os Srs. Deputados URSICINO QUEI- do GIOVANNI QUEIROZ....................................... 19861
ROZ, ELlSEU PADILHA........................................ 19850 Usaram da palavra para orientação das

Usaram da- palavra para orientação das respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
respectivas bancadas os Srs. Deputados RU- MO LEÃO, SIMARA ELLERY, WOLNEY QUEI-
BENS COSAC, BENITO GAMA............................ 19850 ROZ, SALVADOR ZIMBALDI, CHICO VIGILAN-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- TE. 19861
tro de voto, os SIS. Deputados REMI TRINTA, RI- Usou da palavra pela ordem, para retifica-
CARDO HERÁCLlO. 19851 ção de voto, o Sr. Deputado JOFRAN FREJAT... 19861

Usaram da palavra para orientação das
Usou da palavra para orientação da banca- respectivas bancadas os Srs. Deputados EDI-

da o Sr. Deputado RUBENS COSAC. 19851 NHO ARAÚJO, SALVADOR ZlLBALDI................. 19861
Usou da palavra pela ordem, para registro Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado ANTONIO DOS SAN- de voto, o Sr. Deputado HERCULANO ANGHI-
TOS............... 19851 NETTI..................................................................... 19861

Usou da palavra para orientação da banca- Usaram da palavra para orientação das
da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO............... 19851 respectivas bancadas os SIS. Deputados SIMA-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- RA ELLERY, SALVADOR 21MBALDI, CHICO VI-
tro de voto, os Srs. Deputados WILSON CAM- GILANTE, EDINHO ARAÚJO, SALVADOR, ZIM-
POS, OSWALDO SOLER. 19851 BALDI..................................................................... 19861

Usou da palavra para orientação da banca- Usou da palavra pela ordem, para registro
da o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 19851 de voto, o Sr. Deputado VICENTE ANDRÉ Go-

Usaram da palavra pela ordem, para retifi- MES.., ,. 19862
cação de voto, os Srs. Deputados ROBSON Usaram da palavra para orientação das
TUMA, JORGE TADEU MUDALEN...................... 19851 respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-

PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Encerra- CONI PERILLO, EDINHO ARAUJO...................... 19862
mento da votação. 19851 Usaram da palavra pela ordem, para retifi-

cação de voto, os Srs. Deputados ALCIONE
Aprovação da matéria.................................. 19851 19862ATHAYDE, ROBERTO FONTES ..
Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra para orientação das

de voto, o Sr. Deputado SILVERNANI SANTOS.. respectivas bancadas os Srs. Deputados SALVA-
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação DOR ZIMBALDI, CHICO VIGILANTE. 19862

das Emendas n!!s 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Usou da palavra pela ordem, para retifica-
oferecidas na Comissão Especial, com parecer ção de voto, o Sr. Deputado CIRO NOGUEIRA. .. 19862
pela rejeição, ressalvados os destaques. 19857 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-

Usou da palavra pela ordem, para registro de mento da votação. 19862
voto, o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO...... 19859 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra para orientação das tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISCO SIL-
respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- VA, TELMA DE SOUZA, ANTÔNIO JOAQUIM
CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, ARAÚJO, EDSON QUEIROZ, MARCELO TEI-
ODELMO LEÃO, SANDRA STARUNG. 19859 XEIRA, HAROLDO SABÓIA, PINHEIRO LAN-
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DIM, ALBERTO SILVA, NOEL DE OLIVEIRA, Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
RONIVON SANTIAGO, TELMA DE SOUZA. 19862 do ODELMO LEÃO................................................ 19870

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
do ALEXANDRE CARDOSO. 19863 mento da votação. Rejeitada a emenda..... 19870

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra pela ordem, para registro
tro de voto, os Srs. Deputados ELlSEU PADI- de voto, o Sr. Deputado ELTON ROHNELT. 19875
LHA, NESTOR DUARTE. 19863 PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Destaque

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Mantido o para Votação em Separado da Emenda n!! 9, que
parecer. Rejeitadas as emendas........................... 19863 dá nova redação aos §§ 32 e 42 do art. 74, apre-

Usou da palavra pela ordem, para registro sentada ao Projeto de Emenda Constitucional n2

de voto, o Sr. Deputado OSVALDO BIOLCHI. ..... 19868 256, de 1995.......................................................... 19875
PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Retirada Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

do Destaque para Votação em Separado da ex- do ALEXANDRE CARDOSO................................. 19875
pressão ·facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia Usaram da palavra para orientação das
ou restabelecê-Ia total ou parcialmente nas condi- respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
ções e limites fixados em lei·, que vem logo após VIGILANTE, AGNELO QUEIROZ, MATHEUS
a expressão ·não excederá a 0,25%·, constante SCHMIDT, WIGBERTO TARTUCE, MARCONI
do § 12•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19868 PERILLO, ANDRÉ PUCCINELLI, INOCÊNCIO

PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Votação OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, CHICO VIGI
LANTE, WIGBERTO TARTUCE, MARCONI PE-

da Emenda Aglutinava n!! 1, de autoria do Depu- RILLO, CHICO VIGILANTE, SIMARA ELLERY,
tado MIRO TEIXEIRA............................................ 19868 MARCONI PERILLO, AYRTON XEREZ, INo-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- CÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, EDINHO
do MIRO TEiXEIRA............................................... 19868 ARAÚJO, SIMARA ELLERY, MARCONI PERIL-

Usaram da palavra para orientação das LO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERIL-
das respectivas bancadas os Srs. Deputados LO, SIMARA ELLERY, MARCONI PERILLO,
AGNELO QUEIROZ, CHICO VIGILANTE, CHICO VIGILANTE, SIMARA ELLERY, CHICO
MATHEUS SCHMIDT, ALEXANDRE CARDOSO, VIGILANTE, CECI CUNHA, SÉRGIO AROUCA,
ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, ANDRÉ MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY, MAR-
PUCCINELI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VI- CONI PERILLO, WELSON GASPARINI, CECI
GILANTE, MARCONI PERILLO, SERGIO AROU- CUNHA, WELSON GASPARINI. 19876
CA, MATHEUS SCHMIDT, INOCÊNCIO OLlVEI- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra-
RA, ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, MA- mento da votação. Rejeitada a emenda................ 19877
RIA ELVIRA, MARCONI PERILLO, EDINHO Usaram da palavra pela ordem, para regis-
ARAÚJO. 19868 tro de voto, os Srs. Deputados JAIR BOLSONA-

Usou da palavra pela ordem, para retifica- RO, ARY KARA, MAURI SÉRGIO, FETTER JÚ-
ção de voto, o Sr. Deputado HERÁCLITO FOR- NIOR. 19882
TES. 19869 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Destaque

Usaram da palavra para orientação das para Votação em Separado da Emenda n2 3, de
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- autoria do Deputado JOSÉ PINOTTI. .
CONI PERILLO, EDINHO ARAÚJO...................... 19870 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usou da palavra pela ordem, para registro do JOSÉ PINOTTI. 19882
de voto, o Sr. Deputado AYRTON XEREZ. 19870 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada

Usou da palavra para orientação da banca- do Destaque para Votação em Separado de au-
da o Sr. Deputado UBIRATAN AGUIAR. 19870 toria do Deputado José Pinotti. 19883

Usou da palavra pela ordem, para retifica- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada
ção de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE...... 19870 do Destaque para Votação em Separado para a

Usaram da palavra para orientação das expressão •...terá sua exigibilidade subordinada
.respectivas bancadas os Srs. Deputados INo- ao disposto no art. 195, § 62, da Constituição·,
CÊNCIO OLIVEIRA, SALVADOR 21MBALDI, que vem logo após a expressão • a contribuição
EDINHO ARAÚJO, SALVADOR ZIMBALDJ. ..•..... 19870 de que trata este artigo..... 19883

PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - 'Retomo da matéria à Comissão Especial
Prorrogação, de ofício, da sessão por uma hora.. 19870 para elaboração de redação do 22 turno. 19883

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados ROM- de voto, o Sr. Deputado EDUARDO MASCARE-
MEL FEIJÓ, SALVADOR 21MBALDI. 19870 NHAS :................................. 19883
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PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão, PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
em tumo único, do Projeto de Lei n2 2.085-A, de das Emendas de Plenário de nRs 2, 3, e 6, com
1996, que extingue o Instituto de Previdência dos pareceres pela rejeição. 19896
Congressistas - IPC, e dá outras providências. ... 19885 Usaram da palavra pela ordem para orien-

Usaram da palavra para discussão da ma- tação das respectivas bancadas os Srs. Depu-
téria os Srs. Deputados JOSÉ GENOíNO, HUM- tados MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLlVEI-
BERTO COSTA, PRISCO VIANA, ANDRÉ PUC- RA.......................................................................... 19896
CINELLI. 19885 PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerra- das emendas. 19896
mento da discussão. Emendado o projeto. 19887 Prejudicada a Emenda da n2 1, de Plenário. 19896

Usou da palavra para proferir parecer às Retiradas as Emendas n2s 4, 5 e 7. . 19896
emendas de plenário em substituição à Comis- Votação da redação final. 19899
são de Seguridade Social e Família o Sr. Deputa- Aprovada. 19899
do ELlSEU PADILHA. 19889 Encaminhamento da matéria ao Senado

Usou da palavra para proferir parecer às Federal. 19899
emendas de plenário em substituição à Comis- PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retirada,
são de Finanças e Tributação o Sr. Deputado de ofício, do item 3 da pauta. 19900
MANOEL CASTRO :.......... 19890 Apresentaram proposições os Srs. Depu-

Usou da palavra para profenr parecer às tados JOÃO FASSARELLA PEDRO VALADA-
emendas de plenário em substituição à Comis- RES JOSÉ ALDEMIR ANTÔNIO BRASIL HI-
são de Constituição e Justiça e de Redação o Sr. LÁRio COIMBRA, WAGNER SALUSTIANO,
Deputado VILMAR ROCHA. 19890 CIDINHA CAMPOS, WILSON LEITE PASSOS,

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação do JORGE ANDERS, AUGUSTO CARVALHO,
Substitutivo oferecido pelo Relator designado pela LIMA NETTO, JAQUES WAGNER, VANESSA
Mesa em substituição à Comissão de Seguridade FELlPPE, PHILEMON RODRIGUES, MOISÉS
Social e FamOia, ressalvados os destaques. 19891 L1PNIK. 19900

Usaram da palavra para encaminhamento VII- Encerramento
da votação, os Srs. Deputados JAQUES WAG· 2-ATOS DO PRESIDENTE
NER, HERACUTO FORTES................................. 19893 _ .. ._

Usaram da palavra para orientação das ~) .Exoneraçao: M~na Elrzabeth GUlmara-
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO es Teixeira Rocha, MoaCir Alvarenga Casagran-
VIGILANTE SÉRGIO MIRANDA SÉRGIO de. 19905
AROUCA, SETO LÉUS, MATHEUS SCHMIDT, b) Nomeação: Moacir Alvarenga Casa-
ODELMO LEÃO MARCONI PERILLO MICHEL grande. 19905
TEMER, INOC~NCIO OLIVEIRA. Aprovado o COMISSÕES
substitutivo. Prejudicada a proposição iniciaL..... 19894 3 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação a) Comissão de Finanças e Tributação, n2

das Emendas de Plenário de n!ls 8 e 9, com pare- 25, em 10-07-96. 19905
ceres pela aprovação, ressalvados os destaques. b) Comissão de Relações Exteriores, n!l 13,
Aprovadas.............................................................. 19895 em 10-07-96. 19906

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação 4 _ MESA
d~ subemenda do R?la!or à Emenda de ~Ienário 5 _ LíDERES E VICE-LíDERES
n 10. Aprovada. Prejudicada a Emenda n 10..... 19896 6 _ COMISSÕES
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Ata da 8ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa, Extraordinária,

da 50ª Legislatura, em 10 de julho de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim,

1º Vice-Presidente;Wilson Campos, 12 Secretário; Jovair Arantes; Arnaldo Faria de Sá,
§ 22 do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO-
RES:

Luís Eduardo
Ronaldo Perlm
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
João Henrique
Luiz Plauhylino,

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
Bloco-PPB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Gervásio Oliveira - PSB; Raquel Capibe
ribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Valde
nor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedito Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Hilário Coimbra - Blo
co - PTB; José Priante - Bloco - PMDB; Mario Mar
tins - Bloco - PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Olávio
Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan 
Bloco - PMDB; Raimundo Santos - Bloco - PFL;
Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco
-PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB; Átila Lins - Blo
co - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco - PPB; Euler
Ribeiro - S/P; Pal:Jderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Mou
ra - Bloco - PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Ex
pedito Júnior - Bloco - PPB; lidemar Kussler 
PSDB; Oscar Andrade - Bico - PMDB; Silvemani
Santos - Bloco - PPB.

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígida 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Mauri Sér
gio - Bloco - PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila
Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Izidoro Oliveira - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Melquiades
Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; César
Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - Bloco 
PFL; Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Domingos Du
tra - PT; Haroldo Sabóia - PT; Magno Bacelar 
Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Nan Souza 
Bloco - PSL; Pedro Novais - Bloco - PMDB; Remi
Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha - PSDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio dos
Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Ed
son Queiroz - Bloco PPB; Edson Silva - Bloco 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota 
Bloco - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linha
res - Bloco - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas
Cristina - PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco 
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Fei-



Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos
coni - PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad
- PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando
Diniz - Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco 
PL; Genésio Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano
Anghinetti - Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cu
nha - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco 
PFL; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana
de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
- PFL; Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mar
cos Lima - Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco 
PMDB; Mário de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício
Campos - Bloco - PL; Newton Cardoso - Bloco 
PMDB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
PT; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto
Brant - PSDB; Romel Anízio - Bloco - PPB; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco - PMDB; Sér
gio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - Bloco 
PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT;
Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Bloco 
PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione Athay
de - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;

Alberto Silva - Bloco - PMDB; B. Sá - PSDB;
Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito Fortes 
Bloco - PFL; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa De
mes - Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Cipriano Cor
reia - PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco 
PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire Rosado 
Bloco - PMDB.
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jó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda Eujácio Simoes - Bloco - PL; Félix Mendonça - Blo-
- PSDB. co - PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Geddel

Piauí Vieira Lima - Bloco - PMDB; Jaime Fernandes 
Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL; Jaques Wag
ner - PT; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco
- PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL; José Ro
cha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur
Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - Bloco - PMDB; Prisco Viana
- Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Seve
riano Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB;
Ubaldino Junior - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco 
PFL.Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Cássio Cunha Lima - Bloco
- PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ri
beiro - Bloco - PPB; Ivandro Cunha Lima - Bloco 
PMDB; José Aldemir :. Bloco - PMDB; José Luiz
Clerot - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Fernando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira 
Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Jorge - Blo
co - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL;
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Mendonça Filho
- Bloco - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coe
lho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB; Ri
cardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - Bloco 
PFL; Roberto Magalhaes-

Bloco - PFL; Salatiel CaNalho - Bloco - PPB;
Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco 
PPB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andra
de - Bloco - PPB; Talvane Albuquerque - Bloco 
PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Blo
co - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB;
Pedro Valadares - PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - PSB;
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;



Barbosa Neto - Bloco - PMDB; João Natal 
Bloco - PMDB; Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco - PFL;
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino Gonçal
ves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco 
PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson 
PT; Roberto Balestra - Bloco - PPB; Sandro Mabel
- Bloco - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso Spera
fico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco - PPB;
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano 
Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar
Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco 
PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - P.FL; Antonio Ueno
- Bloco - PFL; Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico
da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco
- PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Flávio Ams
- PSDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB; João Ien-
sen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB; José
Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco 
PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião 
Bloco - PMDB; Max Rosenmann - Bloco - PMDB;
Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odnio Balbinotti 
Bloco - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo 
PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson
- Bloco - PPB; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Val
domiro Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini - Bloco
- PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino 
Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João Piz
zolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - Bloco 
PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz
Henrique - Bloco - PMDB; Mário Cavallazzi - Bloco
- PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bornhausen 
Bloco - PFL;·Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo
Macari - Bloco - PMDB; Serafim Venzon - PDT;
Valdir Colatto,- Bloco - PMDB.

São Paulo

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - Blo-
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Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira - Blo- co - PTB; Rogério Silva - Bloco - PFL; Tetê Bezerra
co - PFL; Candinho Mattos - PSDB; Cidinha Carn- - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.
pos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Fernando Gon- Distrito Federal
çalves - Bloco - PTB; Francisco Silva - Bloco - . . "
PPB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feghali Agnelo Queiroz - PCdoB; Chico Vigilante - PT;
- PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB; Jorge WiI- Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura - PT; Osó-
son - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho - Bloco - rio Adriano - Bloco - PFL.
PFL; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício - Goiás
PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Laura Carneiro
- Bloco - PFL; Lima Netto - Bloco - PFL; Milton Te
mer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco 
Bloco - PMDB; Nelson Bornier - Bloco - PL; Paulo
Feijó - PSDB; Roberto Campos - Bloco - PPB; Ro
berto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina 
Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim 
PSDB; Sylvio Lopes - PSDB; Wilson Leite Passos 
Bloco- PPB.

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Bloco 
PMDB; Carlos Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos
Nelson - Bloco - PMDB; Celso Daniel - PT; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco 
PFL; Cunha Lima - Bloco - PPB; De Valasco - Blo
co - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisa
neschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - Bloco 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes 
PSDB; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Hélio Bicudo - PT; Ivan Valente - PT;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mu
dalen - Bloco - PPB; José Aníbal - PSDB; José
Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB;
José Genoíno - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB;
Jurandyr Paixão - Bloco- PMDB; Luciano Zíca 
PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - PFL;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy 
PT; Maurício Najar - Bloco - PFL; Michel Temer
Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB;
Paulo Lima - Bloco - PFL; Pedro Yves - Bloco 
PMDB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo
Izar - Bloco - PPB; Silvio Torres - PSDB; Teima de
Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Vadão Gomes
:- Bloco - PPB; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Salustiano - Bloco - PPB; Welson Gaspari
ni - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.



Defiro.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Brasília, 4 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Comunico, a Vossa Excelência que o Deputa

do Germano Rigotto passa a integrar, na qualidade
de titular, a Comissão de Finanças e Tributação, em
substituição ao Deputado Eliseu Padilha.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço.- Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

Defiro.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Uder do Blo
co Parlamentar PPBlPL, nos seguintes termos:

OF. Nº 556/95

Brasnia, 11 de junho de 1996

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Bloco PPBlPL, o Deputado Fetter Júnior, para
concorrer à 111 Vice-Presidência na Comissão de Fi
nanças e Tributação.

Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, lí
der do Bloco PPBlPL.

OF. GABlVNº 518

Brasma, 4 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Eliseu Padilha deixa de participar, na qualidade de
suplente da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto.

Renovo, na oportunidade, protestos de consi
deração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder
do Bloco .PMDBIPSDIPSUPSCIPMN.

OF. GABlVNº 517

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 413 Seni10res 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. AIRTON DIPP, servindo como 22 Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão anteceden
te, a qual é sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. LAEL VARELLA, servindo, como 12 se
cretário procede à leitura do seguinte
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Rio Grande do Sul Atenciosamente, Deputado Inocêncio OUvei-

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; ra, Líder do Bloco PFUPTB.
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT; Defiro.
Augusto Nardes - Bloco - PPB; Carlos Cardinal - Em 10-7-96 - Luís Eduardo, Presiden-
PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padi- te.
lha - Bloco - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Do Sr. Deputado Michel Temer, Líder do
Grossi - PT; Fetter Junior - Bloco - PPB; Hugo La- Bloco Parlamentar PMDBIPSDIPSUPSC nos se-
granha - Bloco - PTB; Jair Soares - Bloco - PFL; guintes termos:
Jarbas Lima - Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Jú-
lio Redecker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT;
Matheus Schmidt - PDT; Miguel Rossetto - PT; Nel
son Marc~ezan - PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco 
PTB; Paulo Paim - PT; Paulo Rítzel - Bloco 
PMDB; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

Brasília, 3 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Indico o Deputado João Magalhães para fazer

parte corno membro titular, da Comissão de Fiscali
zação e Controle, em vaga existente.

111 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do Bloco Parlamentar PFUPTB, nos seguintes
termos:

OF. N2 774-l-BI. ParlJ96
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Ofício nº 606/95

Brasília, 25 de junho de 1996

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco PPB/PL, o Deputado João Mendes, como
titular, para integrar a Comissão Técnica de Desen
volvimento Urbano e Interior.

Na oportunidade solicito tomar sem efeito a in
dicação anteriormente feita através do Ofício nº
591/96, para a titularidade da Comissão Técnica de
Fiscalização Financeira e Controle.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL.

Defiro.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Ofício nº 640/96

Brasnia, 2 de juiho de 1996

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

pelo Bloco PPBIPL, o Deputado Francisco Silva em
substituição ao Deputado Paudemey Avelino como
titular, para integrar a Comissão Especial destinada
a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.125, de 1995, do Poder Executivo, que "dispõe so
bre a ordenação do transporte aquaviário e dá ou
tras providências".

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco PPBIPL.

Defiro.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/lINº 1.311196

Brasília, 4 de julho de 1996.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

.mentais, o Deputado Paulo Feijó, como membro su
plente, para integrar a Comissão Especial destinada
a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nl!
96/92, do Deputado Hélio Bicudo e outros, que "in
troduz modificações na estrutura do Poder Judiciá
rio·.

Atenciosamente, - Deputado José Aníbal, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Newton Cardoso, Presi

dente da Comissão de Viação e Transportes, nos
seguintes termos:
Ofício P-106/96

Brasnia, 3 de julho de 1996
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso
XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Ex<',
em anexo, a relação das proposições pendentes de
decisão deste Órgão,- ao término do mês de junho
último.

Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo
so, Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Proposições pendentes, ao término do mês
de junho de 1996

1 - Expediente nl! 001/95 - da Federação Na
cional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos,
Fluviais e Pescadores- que ·solicita a realização de
Audiência Pública para discutir a liquidação do L10yd
Brasileiro, com a presença do Ministro dos Transpor
tes, do Ministro do Planejamento e Orçamento, do
Ministro da Fazenda, da Ministra da Indústria e do
Comércio, do Ministro-Chefe da Casa Civil e do Se
cretário de Controle das Empresas Estatais".

Relator: Deputado Edson Ezequiel

2 - Expediente nl! 002/95 - do Sindicato da in
dústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e
Rodoviários - que ·solicita a realização de Audiência
Pública para discutir sobre o transporte de massas
nas grandes metrópoles e seu relacionamento com
o sistema metro-ferroviário."

Relatora: Deputada Teima de Souza
3 - Projeto de Resolução da Câmara nl! 45195

- do Sr. Francisco Silva e outros - que "institui Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
e investigar as irregularidades no transporte de GLP
- Gás Liquefeito de Petróleo".

Relator: Deputado Alberto Goldman
4 - Projeto de Lei nl! 5.993190 (apensados os

PL nlls 1.190/88, 1.281/88, 2.702189, 952191,
1.027191, 1.721191, 2.872192, 3.037/92 e 3.112192) 
do Senado Federal - que "dispõe sobre a constru
ção de logragouros, de edifícios de uso público e de
veículos de' transporte çoletivo, a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de defi·
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ciência física, nos termos dos arts. 227, § 22, e 244 a obrigatoriedade de instalação de Mair-bagMem au-
da ConstituiçãoM. tom6veisM.

Relator: Deputado Antônio Brasil Relator: Deputado Paulo Gouvêa
5 - Projeto de Lei nS! 4.259-BI93 - do Poder 14 - Projeto de Lei nS! 1.039195 - do Sr. Cunha

Executivo (Mens. nS! 743/93) - que Mdispõe sobre a Lima - que Mdestina percentual do Fundo de Amparo
segurança do tráfego aquaviário em águas sob juris- ao Trabalhador - FAT para o financiamento de
dição nacional e dá outras providênciasM. obras do setor metroferroviárioM.

Relator: Deputado Moreira Franco Relator: Deputado Carlos Santana
6 - Projeto de Lei nS! 557195 - do Sr. Sérgio 15 - Projeto de Lei nS! 1.183/95 - do Sr. Carlos

Arouca - que Mdispõe sobre a mudança do nome do Santana - que Mdá nova redação ao art. 4S! da Lei nS!
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para Aero- 3.891, de 26 de abril de 1991, que cria no Departa-
porto Internacional Maestro Antônio Carlos JobimM. menta Nacional de Estradas de Ferro o serviço So-
(apensado o PL nS! 689/95.) cial das Estradas de FerraM.

Relator: Deputado José Egydio Relator: Deputado Lael Varella
7 - Projeto de Lei nS! 751/95 - do Sr. José San- 16 - Projeto de Lei nS! 1.228/95 - do Sr. AmaI-

tana de Vasconcellos - que Mdispõe sobre a respon- do Madeira - que Mobriga a identificação de veículos
sabilidade civil do prestador de serviço de transporte dirigidos por motoristas recém-habilitados, e dá ou-
coletivo rodoviário de passageiros, em caso de aci- tras providências

M
.

dente, e dá outras providênciasM. Relator: Deputado Barbosa Neto
Relator: Deputado Mauro Lopes 17 - Projeto de Lei nS! 1.229-A/95 - do Poder
8 - Projeto de Lei nS! 841-A/95 _ do Sr. Vic Pi- Executivo (Mens. nS! 1.183/95) - que "altera a Lei nS!

res Franco - que Mdispõe sobre a multa a ser aplica- 7.565, de 1S! de dezembro de 1986, para incluir hipó-
da à empresa de transporte aéreo em caso de emis- tese de destruição de aeronave

M
.

são de bilhete de passagem em número superior à Relator: Deputado Mauro Fecury
capacidade da aeronave destacada para o respecti- 18 - Projeto de Lei nS! 1.256/95 - do Sr. Eujácio
vo trecho de viagemM. Simões - que Mcria incentivos ao turismo nacional e

9 - Projeto de Lei nS! 855-A/95 - do Sr. Vic Pi- dá outras providências
M
.

res Franco - que Mdispõe sobre a inclusão de um es- Relator: Deputado Simão sessim
tojo de primeiros socorros como equipamento abri- 19 - Projeto de Lei nS! 1.367-A/95 - do Sr. Jor-
gatório para veículos automotores novos de fabrica- ge Anders - que Mdispõe sobre a obrigatoriedade de
ção nacionalM. reselVa de assentos, em veículos de transporte cole-

Relator: Deputado Marcos Medrado tivo, para deficientes físicos, gestantes, pessoas ido-
10 - Projeto de Lei nS! 941/95 _ do Sr. Carlos sas e pessoas acompanhadas de crianças até cinco

Cardinal - que Mdá nova redação ao artigo 80 da Lei anos
M
.

nS! 5.108. de 21 de setembro de 1966 - Código Na- Relator: Deputado Pedro Valadares
cional de TrânsitoM. 20 - Ofício S/nS!/96 - do Sr. Luís Antônio Perei-

Relator: Deputado Mauro Lopes ra da Silva - que Mdenuncia irregularidades no De-
11 - Projeto de Lei nS! 966-A/95 _ do Sr. Lima partamento de Polícia Rodoviária Federal- DPRP.

Netto - que Mestabelece novas características para Relator: Deputado Mauro Lopes
elemento de proteção traseira (pára-choque) a ser 21 - Proposta de Fiscalização e Controle nS!
utilizado em caminhões e veículos afins, e dá outras 46/96 - do Sr. Chico da Princesa - que Msolicita que
providênciasM. a CVT fiscalize o Ministério dos Transportes, especi-

Relator: Deputado Ricardo Barros ficamente em relação à concessão feita pelo Depar-
12 - Projeto de Lei nS! 1.018-A/95 _ do Sr. Sílas tamento de Transportes Rodoviários à empresa

Reunidas S/A Transporte Coletivos, para implanta-
Brasileiro - que Mdispõe sobre a validade de multa ção da seção Campinas (SP) - Curitiba (PR), na Ii-
aplicada no trAnsitaM. nha Tubarão (SC) - Campinas (SP), de transporte

Relator: Deputado Luís Barbosa rodoviário interestadual de passageiros, e a outros
13 - Projeto de Lei nS! 1.029-A/95 (apensos os atos similares, praticados pelo Diretor do referido ór-

PI nS!s 1.326/95, 1.336/95, 1.340/95, 1.702196 e gão na mesma data da exoneração do respectivo ti-
1.842/96) - do Sr. Eduardo Jorge - que Mestabelece tular".
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Relator: Deputado Barbosa Neto ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação,
22 - Projeto de Decreto Legislativo nll 245/96 - em todo o território nacional".

da Comissão de Relações Exteriores (Mens. nll Relator: Deputado Jovair Arantes
884195-PE) - que "aprova o texto do Acordo de 31 - Projeto de Lei nll 1.819/96 - do Sr. Sandro
Transporte·Rodoviário Internacional de Passageiros Mabel - que "autoriza realização de provas para ob-
e Cargas, celebrado entre o Governo da República tenção de Carteira Nacional de Habilitação para ci-
Federativa do Brasil e o Governo da República da dadãos analfabetos acima de 25 (vinte e cinco) anos
Venezuela, em Caracas, em 4 de julho de 1995". de idade e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Silva Relator: Deputado Vicente André Gomes
23 - Projeto de Lei nll 1.465/96 - do Sr. Welin- 32 - Projeto de Lei nº 1.833/96 - do Sr. Rober-

ton Fagundes - que "dispõe sobre a inspeção de se- to Rocha - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
gurança em veículos automotores de vias terres- uso de cinto de segurança em ônibus interestaduais
tres". e intermunicipal".

Relator. Deputado Davi Alves Silva Relator: Deputado Arceste Almeida
24 - Projeto de Lei nll 1.580/96 (apensado o PL 33 - Projeto de Lei nº 1.872/96 - do Sr. Roland

nll 1.920/96) - do Sr. José Fortunati - que "dispõe Lavigne - que "dispõe sobre a gratuidade de transpor-
sobre a obrigatoriedade do uso de instrumentos de te rodoviário e aéreo aos pacientes do Sistema Único
telecomunicações em veículos de transporte coletivo de saúde - SUS para tratamento fora do domicRio".
terrestre ou fluvial e dá outras providências". Relator: Deputado João Cóser

Relator: Deputado Chico da Princesa 34 - Projeto de Lei nº 1.880/96 - do Sr. Wig-
25 - Projeto de Lei nº 1.597/96 - do Sr. Oscar berto Tartuce - que "determina sobre o registro dos

Andrade - que "dispõe sobre a repactuação de dívi- transportes coletivos urbanos e intermunicipais".
das contraídas por trabalhadores autônomos e pes- Relator: Deputado Cláudio Cajado
soas jurídicas que exercem a atividade de prestação 35 - Projeto de Lei nº 1.882/96 - do Sr. Padre
de serviço de transporte de qualquer natureza, e dá Roque - que "dispõe sobre a ohrigatoriedade do uso
outras providências". de cinto de segurança nos veículos de transportes

Relator: Deputado Chico da Princesa coletivos rodoviários interestaduais".
26 - Projeto de Lei nll 1.689/96 - do Sr. Jorge Relator: Deputado Paulo Gouvêa

Anders - que "estabelece diretrizes para a explora- 36 - Projeto de Lei nº 1.883/96 - do Sr. Luiz
ção comercial de espaços destinados à publicidade Carlos Hauly - que "determina a responsabilidade
e propaganda nos veículos rodoviários de transporte do Município em trechos das rodovias que atraves-
público coletivo urbano de passageiros". sam suas áreas urbanas".

Relator: Deputado Alberto Silva Relator: Deputado Mário Negromonte
27 - Projeto de Lei nQ 1.706/96 - do Sr. Jorge 37 - Projeto de Lei nº 1.907/96 - do Sr. Jorge Ta-

Anders - que "cria o Fundo de Controle e Repara- deu Mudalem - que "toma obrigatória a previsão de va-
ção Ambiental em Águas Territoriais Brasileiras, e gas nos estacionamentos dos aeroportos para as pes-
dá outras providências". soas que nelas exercem atMdade profissional regular".

Relator: Deputado Ary Valadão Relator: Deputado Benedito Guimarães
28 - Projeto de Lei nº 1.730/96 - do Sr. Aldo 38 - Projeto de Lei nº 1.945/96 - do Sr. Carlos

Arantes - que "dispõe sobre o passe-desemprego Nelson - que "altera a descrição da rodovia BR-373,
destinado à locomoção de trabalhadores nas com- constante do anexo à Lei nº 5.917, de 10 de setem-
panhias de transporte coletivo e de trens metropoli- bro de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Via-
tanos, em busca de novo emprego". ção e dá outras providências".

Relator: Deputado Chico da Princesa Relator: Deputado João Cóser
29 - Projeto de Lei nº 1.804/96 - do Sr. Pimen- 39 - Projeto de Lei nº 1.951/96 - do Sr. Sera-

tel Gomes - que "dispõe sobre o uso. da cor amarela fim Venzon - que "obriga os ônibus a terem, como
em todos os veículos destinados ao transporte cole- equipamento indispensável, cabine isolada e refrige-
tivo de escolares e dá outras providências". ração para os motoristas".

Relator. Deputado Lael Varella Relator:. Deputado Jovair Arantes
30 - Projeto de Lei nº 1.814/96 - do Sr. Agnelo Sala da Comissão, 4 de junho de 1996. - Ruy

Queiroz - que "estabelece exigências para obtenção Ornar Prudência da Silva, Secretário.
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Do Sr. Deputado Ayrton Xerez, nos seguin
testermos:

Of. Gab. 346/96

Brasnia, 10 de julho de 1996

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos da convocação recebida da Mesa

Diretora da Câmara dos Deputados, comunico a
Vossa Excelência que, na data de hoje, assumo a
vaga de Deputado Federal pela Bancada do Estado
do Rio de Janeiro, em face da nomeação do Deputa
do Federal Ronaldo Cézar Coelho, do PSDB, para
exercer a chefia da Missão Diplomática Temporária
junto ao Comitê Olímpico Intemacional, conforme o
publicado no Diário Oficial da União - Seção 11- de
10 de julho do corrente ano.

No ensejo, aproveito para renovar protestos de
elevada estima e consideração.

Cordialmente. - Ayrton Xerez, Deputado Fe
deral- PSDBlRJ.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DECRETO,DE 9 DE JULHO DE 1996

O Presidente· da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso XXV, e tendo
em vista o disposto no art. 56, inciso I, da Constitui
ção, resolve nomear Ronaldo Cézar Coelho, para
exercer a chefia da missão diplomática temporária
junto ao Comitê Olímpico Intemacional, com a finali
dade de conduzir gestões em defesa da candidatura
da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olím
picos de 2004, com o título honorífico de Embaixa
dor Extraordinário.

Brasília, 9 de julho de 1996; 1752 da Inde
pendência e 1082 da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Luís Felipe Lamprela.

Do Sr. ,Deputado Luciano Castro, nos se
guintes termos:

Ofício n2 81196

Brasília, 3 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência sefa arquivado o

meu pedido que deu origem ao Requerimento de In
formação n2 1.324/96, de minha autofia, encaminha
do ao Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, em 30 de
janeiro do corrente ano, tendo em vista que já obti-

vemos os esclarecimentos necessários através da
Fundação Nacional de Saúde.

Cordialmente. - Luciano Castro, Deputado
Federal- PSDBIRJ.

Defiro.
Em 1()"7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Ronaldo Cézar Coelho, nos
seguintes termos:

Ofício/RC/OO5/96

Brasília, 10 de julho de 1996

Senhor Presidente,
Solicito a V. Ex;! as devidas providências no

sentido de que me seja concedida licença de meu
mandato parlamentar, para exercer a chefia de mis
são diplomática temporária junto ao Comitê Olímpico
Internacional, conforme nomeação do Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, Doutor Feman
do Henrique Cardoso, publicada no Diário Oficial
da União de 10 de julho, Seção IIIAtos do Poder
Executivo.

Sem mais, apresento meus cumprimentos.
Atenciosamente. - Ronaldo Cézar Coelho,

Deputado Federal- PSDBIRJ.

Defiro. Convoque-se o suplente.
Em 10-7-96. - Luís Eduardo, Presi

dente

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DECRETO. DE 9 DE JULHO DE 1996

O Presidente da República, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 84, inciso XXV, e tendo
em vista o disposto no art. 56, inciso I, da Constitui
ção, resolve nomear Ronaldo Cézar Coelho para
exer-oer a chefia da.missão diplomática temporária
junto ao Comitê Olímpico Intemacional, com a finali
dade de conduzir gestões em defesa da candidatura
da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olím
picos de 2004, com o tftulo honorífico de Embaixa
dor Extraordinário.

Brasrlia, 9 de julho de 1996; 1752 da Inde
pendência e 1082 da República - FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO, Luís Felipe Lampreia.
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RECURSO N! 79, DE 1996
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. Benito Gama e Outros)

Quinta-feira 11 19717

Requer, na forma do artigo 132, parágrafo 29, do Regl
mento Interno, que o Projeto de Lei n9 1.932-A, de
1991, com parecer favorável da comissão mérito, seja
anreciado em Plenário.
(PUBLIQUE-SE. SUBMETA-SE AO PLENÁRIO)

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2° do artigo 132, do Regimento Interno, requeremos que seja
submetido ao Plenário o Projeto de Lei nO 1.932, de 1991 que "disciplina a demis
são, por justa causa, de empregado com direito à estabilidade provisória pre
vista na Constituição Federa'''.

Sala das Sessões, 30 de maio de 1996

_L' b~ lO€- \. - ~t,I'JJif'll'~I"':

ADELSON RIBEIRO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALZlRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
CARLOS DA CARBRAS
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
ELISEU RESENDE
EULER RIBEIRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONCALVES
GEDDEL VIEIRA LIMA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
ITAMAR SERPA
JAYME SANTANA
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE MUCIO MONTEIRO

LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINa
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
MAGNO BACELAR
MARCIA MARINHO
MOREIRA FRANCO
NAN SOUZA
OLAVIO ROCHA
OSVALDO BIOLCHI
PAULO CORDEIRO
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
RIVALDO MACARI
ROBERTO PAULINO
ROBERTO SANTOS
RODRIGUES PALMA
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SEVERINO CAVALCANTI
SIMARA ELLERY
VILSON SANTINI

'i'

ASSINATURAS CONFIRMADAS .................•. 5~

ASSINATURAS QUE HAO CONFEREM............. .2'
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 57

REPETIDAS: 1
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PIJ-39 E'sta. lltí Entrara €llI. .... iga!'"' na data d~ !i'laAI'"t.

hrt. ~g A d~f'inl(;ão E ;a :t.P'Jr""ão da. -(alta SIll'"a""" 5lE'ri{o

f~jta5 COI'l'lO dltfinido nos al"ts. ~93 a 495 da Consolida.;io das LCl5 lJ~

TI"l\balho, apl'"oY~aa pclo OCC:I'"~to-Ici n9 5.-45:, dc 12 dc Maio d~ 19043.
.~.-Brasília, 04 de junho de 1996.

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oflcio nO/>")/96

1'11'"1:. 42 R~voga"-!ic'-'5 dI5POSICÕ~5 IUI contn~.río.

._ __ -.._..-_..-..__ -_ ~

'I),U ',;;'C'te Pl"oJoeto, '"t.:·:H1s I lJl!l":;I.r"COIS '"' -;;1;.,,,,' on'.:.,~ 1.~IJ Indo ~:J'I",,_

1. ,:',1-111 C,,,''; :,0 ;..tt;;,; i ';.\ UO:: .j i i:"':l1e~ ':I:Jn<;;;'.~ '1~ i urJ<t I" I. ~"'r Ido:;. ';:.RI iJ~noS~'-

, ,ú r.li'\~ pif,ri.6:5 ,~ 'PloZ :ntere$s"líl. ::'or,t;;rnos ,-onl o ;"POIO de nossos; l'Js-

1'~r-'J·J.l-l'J.

LEGISLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O

DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPúILIcA FEDERMIVA DO ll\AS1L

1988

111:> Ji5Positl',/OO;> consi:it'JClon;uz rCt'~rllJOS conc~dEIlI .rS

1:,-,b Illth.de a05 IõmpI'"egados COM o.:ar905 de d Irec:ão 011 rcpr~'S.otaÇ.i.o ~,n

UII::;:"11 OIJ c:..rSltl ... de dll'",;:I;i(o dE '01»1"'$;(0 IntErna dc prrv~ncio dr i\cldl.'n

tzs CCIPA" beM a'.Hõ 1111 À'i F.nIProt9ad~~ 'jc;:tante5, todo'-i nas l.':ondH;acs ~

prazos "PJE dllt'inEnl. A apliC:ilc:âo dl;;'$!iES dl'iPOSltl\,lOS da Carta :-Iaina

combll"'",do~ -:0111 ')'1> '\I~f;",. 493 a 495 da CLT ~arant il"á a05 ltmpr"€l]auos n~go

:>itlJol'Ô":;S f~ffi,;rlC:"s '~lltt, l!M C3S0 de :-argIJi.;áo d~ f ..dta grave, ':>'J"

r,IlS'L-:io "O c~ncrEl;icar-a ",Pu, clJrlt..:ll..LIdu .,/ 1IlqlJ...:r I;',;) J'.I13ll.':lt\! COl"r~'i-

JUSTIFICACilO
~ nOSSll Intenção ao o.:laborar ,,;:ste PI'"oJIlt:., de lei <:: P~I'"_

1lI1tlr a -1pllI..:a.;~o I,.i_~ ..::d€ re=:•.'\ Cun~tlbJjl;i\o \la ~EPIJblIC", F'edtl'"l'l;ivA.

do Br:Asll eM 'ieU art. :32. InCISO 'JttI, ~ nas alinflas a € b do Incioso

lI. do ;art, le, Jo Ato das DiSIJo<siC:õEs Con-:stltr.lcionaI5 Tl"';;I.nsitól"l:\s,

dE f'ol'"ma CO~il,~da COlll. o qlle oji~Prsf? ~ 1:00;;01 idi\C:~o d1'\S Lill9 do Tl"aba

lho em ':elJ5 ~I"t 3. ·l93 t\ 49~.

(PROJETO DE LEI N9 1.932, DE 1991, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

S UMA R I O

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do Senhor Ben~o Gama
e outros, que "requer que s ..ja submetido ao Plenário o Projeto de Lei nO 1.932, de
1991 que 'disciplina a demissão, por justa causa, de empregado com direito à
estabilidade provisória prevista na Constituição F~ral"' contém nQmero suficiente
de signatários, constando a referida proposição de:

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelárío-Geral da Mesa
NESTA

Senhor Secrelário-Geral:

PROJETO DE LEI N° 1.932.A, DE 1991
(Do Sr. Paulo Paim)

7 Ate'ltl'rnte,

/,C If-/i-'//'- LG
~~o ALMEIDA ANDRADE

Chefe

Disciplina a demissão, por justa causa, do empregado com
direito ã estabilidade provisória prevista na Consti~ui
ção Federal; tendo pareceres: da Comissão de Trabalho !~
Administração e Serviço Público, pela aprovação, ~c.';
substitutivo; e da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

054 assinaturas válidas;
002 assinaturas que não conferem; e
001 assinatura r9jllllida.

I - Projeto Inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
termo de recebimento de emendas
parecer da Relatora
Substitutivo apresentado pala Relatora
termo de recebimento de emendas ao Substitutivo
parecer da Comissão
Substitutivo adotado

TIlIllo •

111- Na Comissão de Const.~uição e Justiça e "de Redação:
_ termo de recebimento de emendas
_ parecer do Relator
- parecer da Comissão

O CONGR~SSO NACIONAL dEc~Eta:

DOS DlRElT06 E~FU~AJ6

••••• ! ••• _.~---•• _. __ • __ .-------_••••••••• ~ ••••••••••

- sind\c~li::~do. '" P~l"'ti,l'" da .:.and.id~tllra. a cii\rgo ne

lJirE~i\I..' O'J d~prE!>f:nta.;&o !:olndlcal E. sE E.'hnto. ainda qlJE' ~IJPlente.

ate 11m .:.1'10 ""pus o fir,al uO '1Iiilndato;

Capltulc'••
DOS DIREITOS SOCIAIS

.•..•...•...•..•_-----_ _---. __ .

Art. S" e:'ivr.....ac~ioproli..""'"'ou.indicol ob..rvodo
O HgUinlr~

I ntrrna

dI: --,,-.zvt!nl;~Cot I:II! õ:lcldlmte (CIPA). JEsde u t~~'3Isi:rü .1E ,!:IJiL ~andldiLtIJr~

,t;;! IUh ,:.no õ'óPO'S o final ao -:St'J Mandõkto;

:1: - gestante. tJe!>ti~ à canfil"'IIU\(;:\O da gr'it.VI ",~t

parto.

VIII - • vedada • d:spen.. do empregodo slnd\c.hzodo
• partif do fegiltfQ da candidatura a cargo~ direçio -ou repre
sentação sindical e. se ~Jeito. linda q~ supJe:nte. Me um ano
apos o finei do mandato, satvo se cometer (alta gr,ve 006 termos
da lei.
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ATO DAS DI8POSIÇOEs
CONSmaCIONAIS TRANSITORIAS

no P..r.gr.fo 39. do ..rt~ :543 ..o. componentes das CIPA. Oestãll fOr'm ..
• stende .. esses tr..balhadores .. estabi.11d..de provis6r'ia.

.••.•.•..•.•.....•......•.•.•.•..•.•.•••••...•....•.•••.••.

M. 10. Me que ""ja promulgada a lei complemonlar a que
se ,erere o orl. 7', I, da ConsülulÇilo:

Ao Projeto encontra-sI! apens..do o Projeto de L.ei n2
19:;2/91. de ..utor',l." do Nobre Oeputado Paulo P~UIfl, qUI!! dispOe sobre a
demiss:'o. por just.. c.usa. do .",pr'eg.do COIfl dir'.it.o :a estabilidade
prov1s0r1. previstA n. Constituili:.o Fed.ral. A proposta abrange,
",Ufln dos Ilflnoregados pertencentes .Ia CIPA. 05 repr.s.ntante. s,l.ndic.a.1s
• as aest.ntes. Define .ainda .s condictJl!s d. d.finic~o de fal ta
grõlve. - conforme previsto nos art1g0$ 493 a 495 d.a CLT.

a - (te. vedada I dispensa arbitrâria ou sem justa causa:
oJ do empregado ele~o poro cargo de d""Çilo de comi••

sõe. ,",emas de pr....."'ilo de acidento., desde o registro de
...c_o ate um ano após o fIM' de seu mandato;

bJ do empregado gestlnte, desde I coof.maç60 do gravi.
dez OIe cinco me... opc» o por1O

Quando d .. elaborac:ro deste p.recer foi. ilp.ns.ado mai.s um
Projeto. u de n;, 4280, d. 199:;, dI! autoria do Nobr'e Oecutado
W.ldom1ro Fiorav.nte. O re1 ido Proj.to modifica o il...t. 494 I!! 51!U
P.ragr.fo tlnice. d. CDnsolj.d .;~o d .... Leis do trabalho, pr011:Ji.ndo à

SU5pens:lo do Tr.balhador. com estabilidade no emDr'ego decorrente de
mand... to .letivo, durante o inqu*r1to para .. ,apurac::lo. de 1... lta gr,ave.
P....v. .J,nda a p.na d. mul t.. p.ra o d.scumpri.mento do que
e,tabelece.

Esgot.-do o pra=o regimental. nenhuma emenda foi.
.p....sent..d••0 Projeto pr1ncJ.pal nem ao seu apenso •

.•..•..•.•.••....__.__ __ --_..- .

.............._---------.--_._ _----- .._-.--_ _- .
DECRETo-LEI N. 5.452· DE ' •• DE MAIO DE 1943

Aprova. Consolidaçlo das Leis do Trabalho

COntO se d.p.....nd."o r.l.teria. o PI'"'OJ.to "2 1932/9'1
ao_nsado lIt maios abranqent.. QU. o pr1nC11)ill .. do que o d. n2
4.::80/9::. pOi.S, regul.amenta .. estab1.lid,ad. prov1s6rlil • tOdos ali que

..dqui ... ira", o. di ...ei to traveli d. Con.ti tU1cao F.d..... l ~ Jâ o p..1nC:ipal
•• liait••0. int.g nt•• da CIPA. E o outro ..penso t ...ta .om.nte
daqueles que t.1ft ...ndAdo .leti.vo.

TíTULOív
DO CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO

......---------_ ....._--------.._--.••....•.••••••.•..•...-....
C.pllulo VII

DA ESTABILIDADE

•....•.....•.•. _-_ _----_.-.. __ .-----_..---_ -••.•.....

AI\. 493. Consti\Ji!ll1la grlve I pr'bca da qUII.
Quer dos falOS I Que se reltrl o In. ~2, quando DO< IUI
repaliçJo ou na"r... ,.presentem lhIo violaçlo dos
de..,.s e otlrigações do ampragado.

AlI. 4l14. O _gado _do do faha gra..
poda" Nr SUlpaIllO da lUas funç6es, mas I IUI des
pedidl só N _, .fetiVl lpó' o Inquolnlo em que se
verifique I proce~ncla da lcusaçlo. .

Plrjgralo dnk:o. ASl)Spensolo, no caso deste Irlj
go. perdlM'l" 114! I decisIo final do processo.

AlI. 495. Reconhecidl I inexistência de falta
IV"" IRIlCll.1a paio ...-çregado. lIca o empragodo<
otloigado 1 "admiti-Io no ..rviço I a plgar-lhe o. sal!
rios I que llria d"ellO no parfodo di suspensão.

Por."" Ift••mo o Projeto n2 19:52/91 merec. r.p..ros p...... que
1ique cl.,.. .. v.da~~e da susp.ns~o d. contrato, gar.ntindo a
continuidade dA p.rc.pç2;o d. r.lnUn"......c~o. ...t" a c:onclus:llo do
inqu*r1to co...re.pondente.

Pelo exposto, somo. p.la rej.idlo do P ...ojeto d. L.ei nR
093/91, O pri.ncJ.p... l .. do .penso d. ng 4290/93, • p.l. ap"'OVAç:aO do
Projeto d. L.ei oQ 1932/'U, n. 10rll'l_ do sub.titut1vo que o ...
.p......nt.mo••

!õDI'lI!lPD DE TRABALHO. ADI'IINISTRAÇAO E SERVI~O 1'tlBl.!CO

Disciplin... d.mi••1I0, por justa
CilU... , do .l'llIpr.gado co,. direi to ..
••t.abi 1 idad•. p",ovi.Ori. p....VistA
na Con.titu1f:~O F.d.ral.

Autor I Oeputado Paulo P.. ira
R.I ... toral Oeputada Mar1.. L~ura

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA RELATORA

o CONGRESSO NACIONAL d.c....ta.

111 - g.st,ante. desde .a con1í.rrn.c:'o da gr.vld_= ilt*
C1nco m.s•••1'6. ~ p..... to.

Art. 22 - A d.finit;:::lo ... · ..pur...c:::ro d. f ... lt. grAve
••r1l0 f.it... como definido no .....'t. 493 da Consol.1d... li::rD das L.J.s do
TrÁbalho. vedad.. a .plicac::1Io do disposto no ilrt. 494 d.s't.. m.sm.
Consolidacaa.

publicac1lo.

Art~ 1;, E proibida ~ dispRns. do ",pr'.g..do numa das
segUi.nte. si.tu.cbes, .Mceto s. com.t.... f.l ta gr..v••

I - si.ndicalizado•• pa,.tir d. c ..ndidatur•• c .. fgo
d. dir.C20· ou ,..pre••nt..ncao si.ndical ., •• el.J.to. a1nd ... que
suplente, ..t* U••no apô. o 11n.. l do mandato,

II - .leito p....... c~rgo d. direc1l0 d. comi.ss~o

interna d. pr.ven~1I0 d. ",cid.nt•• (CIPA), d.sde o regJ.stro de SUA
c,andid..tura at. UIII ano ..pôs o final do seu mand..to,

COMISSÃO DE: TRABALHO, DI: ADMINISTRAç:XO E SERVIÇO POBLICO

TERMO OE :RECEBIMENTO DE EME'NOAS

PROJETO DE LEI N9 93/91 (APE~SADO: PL n9 1.932/91)

.. Nos texmos do art. 119, c:apat, r. do Regimen
to Interno_da Camara dos Deputados, alterado pelo art. 19, r,
da Resoluçao_n9 10/91, o Sr. Presidente determinou -a abertura
- e divulq~ç'ao na Ordem do Dia da.s Comissões - de prazo para
apreslIn:açao de emendas, a part~r de 18 / 05 I 92 r por cin
co ~e5'!soes. Esgotado o pra%p, nao t'Qram recebidas emendas ao
pro)e<o. < ~

Sala da comj,S!I;ã~ 2 ~~~O de 1992.

Antonio LUis de: sckza $ant:ana
\. se~-;t:ário

V·
PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICO

o Projeto em aprec:o proptse nOVA redAC:~o ao Art~ 165 da
Co",olidacllo da. L.e1s do Tr..~.. iho. prevendo .. .apilc.c:ro do dispoC"to
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EXCELENTISSIMO 5E'JI<OR PRE5IC

DEDUT~DO LUIS EDU~ROD M~G~LHAES

Venho atr..vis dlstl, nos termos de artigo laS, p..rãgr,!

ro úniC!:J, do R'9ímento Interno da CAmar. dos Olcutadol, reQt.:erer o dl.ar ..

ouivam.nto· das slguintes nronosiçõe.s de minha autori.. :

':.:·~,·.l'(:~'",,"r ':;. t}I,',: '!Tr~~~): 1:'0 orr. '\~~p

I I ".",1 ' ,I., , I, •. r~~ id'll,:d' ;I::~,;.:.

• ,"',. -,o.' ,.,,",.,'-(I1j;']k'... ,,24. o.L,.~, ç......
:. :~ I••; i. I..' i: .• ~ :

TERMO DE RECE81MENTO DE EMENDAS

PROJETODELElNI93191 (APEliSADO: !'L 1.932193)

... _ do. 11!.... n. do AOl)illrIo lnIemo di 0-0 doo DaIúadoo...alio
..... 1'.1.dlR~"101!1 •• s..~__........ oá\dgoçionoOldonodo
0íI dat Ca!íIãr. dt PICO PIlO~ dt -.110.• Pri dt l1mtl'54. per cn:o ......
EJgOlIdoo..- nilloralocolidlo__ao~ clOlOCIllopobRtlola.

S.di Ca!iooicL..24 dt....dt1.
(+/~~-
T.~";'dt.-fl

S......

m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de AclIIlinistraçio e Serviço
pllblico, em reuniio ordiniria realizada hoje, REJEITOU,
unanimemente, o Projeto de Lei nO 93/91 e o Projeto de Lei nO
4.280/93, apensado; e APROVOU, com substitutivo, o Projeto de
Lei nO 1.932/91, apensado, nos termos do parecer da Relatora.

Est:.iverala pr.,senelts os ••nhores Depu'tados Paulo
Rocha, Presidente, Jos. Cicote e lIerval Pi_nu,
Vice-Presidente.. , Zaire Rezende, Paulo Pai.., Aaaury lIilller,
waldomiro Fioravanee, Elias Murad, Jair Bolsonaro, Carlos
Alberto Campista, Chico Vigilante, !laria Laura, Ernesto
Gradella, Pedro Pavão, Aldo Rebelo, Eraldo Trindade, Luiz
Moreira e S.rgio Barcellos.

Sal~ da Comissão, em 28 de abril de 1994

?::-
-----../.,:_:...~:::;(/~

~~
President:.ft

r:t/414 i-'lUúL'.
Deputada ~IA LAU_

RELl'.TORA

,áUIJST'TlJTFVO ADOTADO PELA COMISSÃOAO PROJETO
, O::: LEI N-1.l132. O::: 'GGl

(A.PENSADO AO PL e~911

D'SClottn&J 3 aemssa·,:). ~r IUst. caUSóJ a:
ampreaaoc, com 0.,...10 ., .st.omd80C:
provIlióo3 PfiVlSla n~ ConSlrtUlca·~ Fedora!

OCONGRESSO NACIONAL Oeerel2:

Projeto de Lei n2

Projeto de LBi n2

Projeto de Lei n9

Projeto de Lei n2

" n2

" n2

n9

n2

n2

n2

Prójefo'de Lei n2

" n9

n2

" n2

" n2

n2

n2

nQ

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

0999/88;/

1009/88;/

1010/88;'

1012/88;1"

1465/89; /

3533/89 (

3535/89:/

3583/89(

3662/89(

3814/89:/

3345/9í

3406/92

3553/92

4027/93

4082/93

4418/94

4431/94

4432194

4554/94

4565/94

4576/90;/

4955/90(

5598/90(

5919/90;

5920/90;/

5948/90;1

"

"

n2 5958/90(

n2 0401/91:/

n2 0505/91;1"

n2 0650/91;1

n2 1753/91 ('

n2 1932191 (

n9 2147191;.1

n2 2235/91/

n9 2704/92;/

n2 4853/94; I'

n2 4565/94

n2 4557194

nº 4558/94
n2 4573/94

n2 4585/94

n2 4587/94

n2 4594/94

n2 4525/94

n2 4627/94

n2 4529/94

n2 4553/94

n2 4554/94

n" 4710/94

n9 4718/94

m; 4774/94

n2 4794/94'

Art. ~IO :. ofe«bfda éJ álsoent~ C:'l emoregado num,:] aas SegUIntE':
slUJaooes. excetO 54 COmet"r fatta 9rav.

- sm,j,cal,za<P. li oamrao candidatura Cf carao de alr~Ctou reoreSentilca:
5I1'101Cl!U t!, 54 effllt·=-. Ilnoa Que 5UDfentEt. ale um 21no acos o "nal 00 ITldnQat.:.

j .. "".n~ oara c.r.:.:, aE alr6C~,:I a. OXTIssao Interna a. orevencsl"', 1,]':'

aCfoent!'! iCiP.. ce!o~ o r~l:!~:) ae ~.a C3nCJOõ)lura at~ um ano IceS o final ao~ s.~
manaatc.

Dano

Nesses termos, peço deferimento.
Sala das Sessõel~a1siade:gevereiro de 1995.
.~ ,. '-. ~,
~

. Art. :~ A definicao " tl QúUraca.:. Od falta 9rao". ser;:,) feitas oom:.
de/inlOO no an 493 da Con!OllClacao elao L~o 00 Trabalho. veallCa • "Dllcacao a.,
OISOOSl~ no ~rt 494 desta mesma Ccnsohdacac

Art ?" Esta I~ entrara em Vf90r na data da SU2 OUbl:caca':l

Revooam-soS- as OlscoslCOe5 lm comranc,

~ "O',;' ':":>rT1Issa·:, ao'~:'~. acru oe I~;_

P~l':lO IX lt'~· 2.932-A/91

dI 19S5

é
-",,_l..~~ .... ,._1,

'l~I~ 5IJJoAjJ C. O( AllI!:lJ,I
S«oelOrio

Solo do ComisSol". '"' 06 de junho

,//

lIi'ttitk~.
Deourada/MARIA LAURA

RetZllortl
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO

1- RELATÓRIO
o projeto de lei em epigrafe. de autoria do nobre Deputado Paulo

Paim. objetiva disciplinar a dispensa do empregado nas 5~guintes situações. exceto se

cometer falia grave:

- sindicalizado. a panir da candidatura c. se eleito. ainda que

suplente. ate um ano apôs o final do mandato;

- eleito para o cargo de direçio de Comissio Interna de Prevenção

de Acidentes (CIPA). desde o registro de sua candidalura ale um ano apos o tinal do ,eu

mandato;

- gestante, desde a confirmação da gravidez ate cinco meses apos o
pano.

o autor. em sua justificação. acentua a necessidade da aprovação

do projeto. na medida em que vai ao encontro do que preceilua o art 8'. VII/ da

Constituiçio Federal. regulamenlando a eSlabilidade aos empregados nas condições que

define.

o projeto. ainda na .legislatura passada. foi apensado aos PLs

4280193 e 093/91. A douta Comissio de Trabalho. Administração e Serviço Publico. ao

analisar o mérito da matéria. aprovou o projeto ora em exame, nos termos do substitutivo,
rejeitando as demais proposições.

Nesta legislatura. somente o PL 1.932191 foi desarquivado. sendo

distribuido a esta Comissão para pronunciamento conclusivo sobre a constitucionalidade.

juridicidade e de tecnica legislativa.

É o relatôrio.

veira, Rodrigues Palma, De Velasco, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Udson Bandeira, Adylson Motta, Darci Coelho,

Jair Siqueira, Jarbas lima, José Rezende, Prisco Viana, Al
mína Affonso, Oan110 de Castra, Edson Soares, ~arconi Pe

rill0, Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, Mar

celo Déda, Milton Mendes, Coriolano Sales, Aldo Arantes,

~air Soares, Elias Abrahão e Luiz Carlos Santas.

Sala da Comissão, em 16 de abril de 1996

Oeoutado

RECURSO N!! 80, DE 1996
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do sr. Benito Gama e Outros)

Requer, na forma do artigo 13Z, parágrafo 29, do Regimento
IntC'rno, que o Projeto .de Lei n9 2.134-B, de 1991, com Pl!.

recer favorável d~ comissão de mérito, seja apreciado em

Plenário.

: PUBLIQUE-SE. SUB~IETA-SE, AO PLE)lÁRIO)

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2" do artigo 132. do Regimento Interno, requeremos que seja
submetido ao Plenário o Projeto de Lei n' 2.134, de 1991 que "dá nova redação ao
parágrafo 2" do art. 543 da CLT".

Sala das Sessões. 30 de maio de 1996

~(~ - >- '-:J o""';

" • VOTO DO RELATOR

No que tange a cOnstilucionalidade da materia. nada há a obstar a

aprovaçio das proposições. Tanto o projeto principal quanto o substitutivo visam

regulamentlr o art. 8'. VIII da Constituiçio Federal eo art. 10. 11. li e !2 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitôrias.

A unica diferença de ordem juridica entre as proposições refere-se

a questão de menta trazida pela Comissão de Trabalho. que vedou a aplicação do disposto

no art, 494 da CLT. a fim de garantir a continuidade da percepção do salario ate a
conclusão do inquerito.

Quanto á tecnica legislativa nada há a assinalar.

Pelo exposto. manifesto meu voto pela constitucionalidade.

juridicidade e boa tecnica legislativa do Projeto de Lei n' I' 932. de' 1991. bem como do

Substitutivo apresentado pela Comissio de Trabalho. Administraçio e Serviço Publico

Sala da Comis,são•.eml~de é"f de I99S

~~~.
Deputado ENIO BACCI

Relator

ADELSON RIBEIRO
AG:oIALDQ TI~OTEO

ALBERTO GOLDHAN
ALCESTE ALXEIDA
.~LZIRA EWERTON
fu~DRE PUCCINELLI
ANIVALDO VALE
ANTmao BRASIL
ANTONIO FEIJAO
CARLOS DA CARBRAS
CECI CUNHA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA RRINCESA
EDINHO BEZ
ELISEURESENDE
EULER RIBEIRO
FERNANDO GABE IRA
FERNANDO GONCALVES
GEDDEL VIEIRA LIMA

HUGO RODRIGUES DA CUNHA
ITAMAR SERPA
JAYl1E SANTANA
JOAO IE:NSEN~
JOAO MAIA
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE MUCIO MONTEIRO
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
MAGNO BACELAR
MARCIA MARINHO
MOREIRA FRANCO
NAN SOUZA
OLAVIO ROCHA

OSVALDO BIOLCHI
PAULO CORDEIRO
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
RIVALDO MACARI
ROBERTO PAULINO
ROBERTO SANTOS
RODRIGUES PALMA
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALOMAO CRUZ
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SEVERINO CAVALCANTI
SIMARA ELLERY
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI

111- PARECER DA CDMISS~O ASSINATURAS CONFIRMADAS .•.••.•..•..•..•••• S7
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM.............. 3
TOTAL DE ASSINATURAS ;..... . . • • • • 62

REPETIDAS:

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso. do Senhor Benito Gama
e outros. que "requer que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei na 2.134. de

A Comiss~o de Constituiç§o e Justiça e p. Re

daç~o, em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unanime.

mente pala constitucionalidade, Juridicidade e t~cnica legis

lativa do Projeto de Lei na 1.9~2.A/91 e do substitutivo d;

Comlsslo de Trabalho, Administraçlo e Serviço P~lbico, nos

ter~os do parecer do Relator, Deputado ~nio Bacci.

Estiveram presentes os SenhOres Deputados:

AlOYSiO Nunes Ferreira Presiaente, Nestor

Duarte e Vicente Arruda ~ Vice-Presidentes, Benedito de Li:

ra, Ciro Nogueira, Nelson Trad, Paes Landim, R~gis de Oli-

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçâo de Atas

Oficio n' I 5'~ 196

Senhor Secretilrio·Geral;

Brasllia, 04 de junho de 1996.
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1991 que 'dá nova redação ao parágrafo 2" do art. 543 da CLr' contém número
suficiente de signalános, constando a referida proposiçlio de:

057 assinaturas válidas;
003 assinaturas que nilo conferem; e
002 assinaturas repetidas.

/ç
Atenciosamenll!,

é/ ;"., jt / /
vt~ í '/1-~"'" '-

ÉGIO ALMEIDA ANDRADE
Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PANA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N!! 2.134-B, DE 1991
(Do Sr. Augusto Carvalho)

Dá nova redação ao parágrafo 2· do artigo Ma da COMOIIdaçio du Leis do
Trabalho; lendo parecerea: da Comleaão da Tl'IIbaJho, de Adntln/eIraçio • "~o
Público, pela aprovaçio, com Imanda: I da Comleeio de ConetIIulçio I Juetlça a
de Rldaçio plll conltlluclonalldade. jurkllcldade a lécnlca IIg1e1at/Ya dutl I da
Imlnda da Comlaalo de Trabalho, di AdmlnletrllÇio • SWYlço púbIlco.

(PROJETO DE LEI N· 2.134, DE 1111, A QUE SE REfEREM OI PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projato Inlclal.

n- Na Comla.io de Trabalho, cIlI AdmInIetraçIo a SarYIço PúblIco:

- termo de raceblmento ele amendaS;
- P"""II' do ralator;
- emenda ar_clda pelo ralotor;
- parecer da Comla.lo;
- emenda adotada pela ComIeaio;
- texto finei.

• - Na ComIseio de ConetIIUlçio e JuetIça e de Redaçlo:

-lermo de recebimento de emenclae - 1m;
- termo de recebimento de emenda. -1"';
- PIA0'" do rekltor;
- parecer da ComIsslo;

CONGRESSO NACIONAL OECRETA:

'=t. 20 - Esta lei entrará ero vigor na data de sua publicaçlo,
revogadas as disposiçiles e.. contrário.

l!IIJSTIFICATIVA

o "caput" do ARt. 543 garante o exercício das funçllo!5 sindi-
cais para as quais tenha sido eleito o empregado. E i"pede que, por

essa razão, venha o trabalhador a ser punido ou a sofrer qualquer

constrangimento.

NO entanto, I situaçlo de "licença nlo rellunerada" para o telll
po 81ft que o eMpregado venha a exercer Mandato sindical traz, llllpll

cita, uma puniçio, já que, eM tal situaçDo, o tempo de serviço del

. xa de ser contado.
Enio slo poucos os prejuízos daí decorrentlS. E que, quando

da ediçlo di CLT, e.. 1943, pod1l.. Slr contadas no dedo aquelas e"
presas, públicas ou pfivadas, que tinha.. seus e..pregados ngistro
dos nu" QUldfO di Carreira, situaçlo de todo diferente, hoje .. d1l,

jl que, ademds das e..presas públicas, das ~ociedades da .cono..1I

mista e outras, a IIlDvltJIlnto sindical vem reivindicandD, eq:Jrlsa par
empresa, a adoçlo de UII quadro de carreira, que lhes permita ascen
rier de posiç§.o, além de lhe oferecer maiores perspectivas proflssi.e,

nais.
Ora, o tempo de serviço é de 5uma importância para que o eftllpr,!

gado possa se deslocar dentro do Quadro, constituindo prejuízo nlo
apenas salarial, mas profissional a suspensio por Qualquer período
do tempo utilizado pelo empregado no exercício de um ~andlto sindi.
cal.

De observar, ainda, que, naquele ano de 19.', os servidores pQ
blicos sequer tinha," direito ~ sindicalizaçlo, dl'eito que lhes é
garantido, hoje, pela Constituiçlo de Outubro. E, no caso espec!fl
co do funcionalismo p~blico, a contagem de terllpo de serviço é 1"und,!
mental para seu d~51ocamento dentro de Uni Plana ~ Cargos Ir S.14r.1os.

O projeto de lei que ora subroeto ~ consideraçlo de' ..eus Ilus
trl!'5 Pares te.. , assi", o objetivo de impedir seja punido, linda que

indiretamente, o ellpregldo eleito para cargo sindical, na (orln', c.2,

mo. aliás, quer garantir o ..encionado Art. 543 da CLT, rado por
que espero contar com o apoio dos 5r5. Parlamentares.

Sala das Sessiles. '3D /ID /"

~(,Il~
~ugusto Carvalho

Oeputado

.' ,', ":': ·"l,"').", ,"Et..' (ti.;;')Ít-"'''~;t: pE :'1,,'1;'; l.fr..;/\i,l7/toa.·j

DICMIOUI ....... _ DI t.· DI MAIO DI 1_(')

_.~"LN""_
0'-da ....... _ .. alzllluIçIo ..... ...".... Nt. I."--'.-. ... _I" ............~_lAlodo~_.=--Iol--.-.-por"'--- .-=-_-=-C.:....-:.:.;I:'J~ ..:·..=-::=':"!!"';'
Ano'" 0..-__.._- 1''''''-''-'
....._I .. _ ..1-._..~.M ....~

orrntuo rAllO...__X_, rcw

Art. 10 - O i 20 do Art. 543 da consol1daçl,o dOS Leis do Trab!,.
lho passa a vigorar co.. a seguinte ridaçlo:

Art. 543
S 10
i 20 Considera-se de licença :nlo remunerada, sal

VQ consentlltlento da empresl ou cl'usula co!!,

tratual, o tempo ellt que o 8111pregado 58 au
sentar da trabalho no' d-esempenho dai funçlles
a que se refere este u~igo, garantida, pa_
ro todos os efeitos, a contagl" do te..po de
serviço. "

TITULO V

DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL..................................................
c:..-I

.........................~.~~IDIDI~...

_VI
DllI_ ...._de_""_~.

....-
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- - Impedldo cio __ de ..... fUDçlleI, DIIIl _lrlcIo pua Iupr ou=:ao lbI cllflculw ou lomo~ o~ _ ..... atrltiulç8eo

- V. Enunclldo TST a." 222.

I." O'Imprqado porde'" O nwxIalo • a -_ lor _ lIe lIOIlcIotada ou yolun__lta.

I 2.. Conoldl..... de UCII1Ç& nIo romUlllftda, oa1YO !lmIll1o da __
ou c1tulu1a contratual. o wmpo Im que o II'lIprqado lar cio trabo1lio no
_ponho _ lunç6M a 'loUI • roll" _ arttco.

I 2.. PIca ndada a d~ cio omprqado llndIcaIloacIo ou auoclaclo. a
portlr cio rnomonlo cio rectotro do .... CIIldIdalIInl a careo de dtreçlo ou rep..
MnlIçIo de ontldade IlndIcal ou de UIOClIçIo profJulcnaJ. ali • (wn) IDO apdo
o l1na1 cio mandalo. cuo .)a lloIlo, lIICIuIl.. corno IUPlonw. oa1YO •
_ laJw dnIdamafIw apurada DOI IIrmoa~ Conoou~.

- Itedoçlo dedl pila lei ... VIU, di OZ di OUlU"'" di 1911 (D.O. 03010.1916).
Este 111110 fel onttrl..- oltttado pela lei n" 5,'11. di 27 do ....... di 1575 10.0,
_I!I7]).

I." COnaIdI..... careo de dJreçIo ou de _laçio oIDdloaI _I. euJo
lftt'CIcIo ou lndleaçIo dIcorn de l!IIçIo pnoItla em toI.

- Rodoçlo dodI pila ... a" 1.225. di 2 di ou...""'. 1!lI4 lD.O. 3010.1!lI4),
I 5.. Para OI l1IIa _ artlIo. a ..._ llndIcal COIIIunlcari por IICrlIo •

omp.... dentro de 21 (Y!nw. q,uatTO) horu, o dla I a hora cio rlllatro da candl·
datura cio ... omprqado .. .", lIUaI _ .... IloIçio • _. 10_. ou
trooo..... a MIe, oompronnll 110 RIIIIIIO aontlcIo. O Mlnlsl4!rlo do Tra_ 11'"
no moamo pruo a oomunlceçlo 110 cuo da deIIII\&Ç$O ..fmela no l1na1 cio .....I." A emp..... _. por q,uaJ'louer mocIo. procurar Impodtr _ o emprqado
li auocle a .tn4lcalo. orpn!al auocIaçIo proflsJlonaJ ou alridlca1 ou _
OI dtrollOl lnerontea • C<lCllIlçIo de JlnclioaJI2ado. fica JUjllla • ponaJI_ p..
_ na Iotra "a- do artlIo 553. Jml pl'llUloo da roporaçIo a qUi _ dtrollo0 •

bem diferente, porque em todos 05 setores, mesmo das empr~

sas, a adogão de um quadro de carreira, que permita ao empr~

gado ascender de posição, além de lhe oferecer maiores pers

pectivas profissionais. Além'disso. o tempo de serviço é im

portante para que possa se deslocar dentro do Quadro, mas,

tal como consta nO texto em exame, da CLT, o empregado vem

sofrendo prejuizo salarial e, sobretudo. profissional.

Em 1943, quando da edição da CLT. as condições

sociais. econõmicas e políticas eram bem diferentes das de

hoje. Os servidores públicos não tinham. como hoje, direito

à sindicalização; entretanto, no seu caso, a contaqem de te~

po de serviço é de suma importância para o seu deslocamento'

dentro de um Plano de cargos e Salários. Tem. pois, o proje

to de le~ o objetivo de impedir semelhantes punições, ainda

.. oooo oo o ~ ~ ooooo•. o•• o . .... que aplicadas indiretamente •

. . ~. _.. ~ ooo ..

II - VOTO DO RELATOR

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NQ 2.134/91

Nos termos do arto 119, caput, r, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, r,
da Resolução n9 10/91, o Sro Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 01 / 06 / 92 , por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projetoo

Cabe-nos, nesta 9Portunidade, em obediência ã

Dessetas, não i apenas um direito, é um dever do cidadão.

norma regimental, o exame da matéria quanto ao mérito, nos

termos do Art. 32. inciso XII. letra ~ do Regimento Interno

da Cámara dos Deputados.

Entendemos que o Pl'ojeto.de lei el1!..exame merece

todo acatamento nO que tange ao acréscimo mencionado, de mo

do a garantir. para todos os efeitos. a contagem do tempo de

berviço, em favor do emprega~o" mesmo quando das suas ausên

cias do respectivo emprego, no desempenho de funções sindi

cais. O próprio critério de "licença não remunerada", no ca

so em ~ela, não nOs parece jus~o .. Servir a um órgÃo da sua

classe empregatícia e defendê-la nas suas reivindicações ju~

1992.Sala

PARECER DA

COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO

A Comissão de Trabalho, de Administraçao
Serviço Público, preliminarmente distribuiu a Projeto de Lei n!:2
2.134/91 ao relatar, Deputada Mauro Sampaio, que, não tenda sido .!
preciado em momento oportuno', foi-me redistribuído, quando acolha
por inteiro o relatório e o parecer antes preparadJs pelo relator .2.
riginár!oo

1- RELA1ÓRIO

modu, não vejo porque cortar-se o ponto do empregado, quando

comprovadamente. esteja a serviço do seu Sindicato, em con 

formidade com a lei. Mas, mais grave. ainda, é computarem-se

essas faltas para efeitos de redução da contagem de tempo de

serviço. No que concerne ao s~rvidor público. é uma iniqdid~

de.

Entendemos. pois, que o conteúdo do projeto de

lei ea epíqrafe é altamente significativo: supre uma falha

da leq1Slação pertinente aos direitos do trabalhador. hoje

O eminente Deputado Augusto de .Carvalho apr!
senta Projeto de Lei propondo alteraçllo no parágrafo 2< do art. 543
da Consolidaçlo das Leis do Trabalho, acrescentando-lhe .0. seguinte:
" garantida, para todos os efeito, a contagem do tempo de serv.!
ço" o Substitui, tamb~In, a palavra" assentimento", consagrada na
Consolidaç~o, par " consentimento" o

presentes nos setor.s dae atividade. públicas e privadas,

Quanto ao aspecto redacional, temos apenas ma

dando-lhes maior saquranc;a no empre!Jo. Merece aprovação.
Em sua justificação, alega que a expressão "li

cenç& não remunerada" para o tempo em que o empregado venha

a exercer mandato sindical, não deixa de ser uma punição,po~

que o tempo de serviço deixa de ser contado em seu favor. A- reparo a fazer: nãõ consideramos necessária a substituição

re-

crescenta que, ao ser editada a CLT, eram bem poucas as em
presas públicas ou privadas que tinham seus empregados

gistrados num Quadro de Carreira. Hoje. porém, a situação é

da palavra "assentimento", que se lé no texto consolid~do,

por "consentimento". Aabas téa o mesmo significado de aproV!

ção. confoZ'llle os dicionaristasl
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de suaArt. 2" Esta. Lei entrarA ell' vigor na data
publicaçAo, revogadas as disposíções em contririo.

Sala da COloissão, em 25 de agosto de 1993.

/~
., Deputado CHICO~

Relator

do

texto

Sala da

Votamos por que se mantenha a redação do

consolidado, com o acréscimo proposto pelo nobre autor

projeto.

Sala da comissào, em 25 de agosto de 1993.

A ComiSSÃO de Trabalho,. de Administração e Serviço
Píiblico, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU,

unanimemente, com emenda, o projeto de Lei ng 2.134/9i, n05

terBOs do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo Paim-,
Pre.idente, Adilson Maluf, Aldo· Rebelo, Augusto Carvalho,
Benedito de Figueiredo, Carlos Alberto Cdmpista, Chico Amaral,
Chico Vigilante, Edmar Moreira, Ernesto Gradella, Jabes
Ribeiro, Jair Bolsonaro, Jaques Wagner, João de Oeus Antunes,
José Cicote, Marcelo Luz, Maria Laura, Nilson Gibson, Pedro
Pavio, Waldomiro Fioravante e Zaire Rezende.

m PARECER DA COMISSÃO COMIssAD DE CO~STITUIÇAo E JUSTIÇA E DE R!DAÇAo

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI nI2.134-A/91

.Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimen
to Interno da_Camara dos Deputados, alterado pelo art. l",
1, da Reso~uçao n: 10/91, o Sr. Presiaente determinou a abeL
tura - e d~vulg~çao na Ordem do Dia da. Comis.ões - de prazo
~ra apres!nUçao de e..ndaa, a p&!tir de 17 / 09/ 93 , por
C1nco sessoes. Esgotado o prazo, nao foram recebida. emendas
eo projeto.

Sala da Comissio, em 24 de setembro de 1993.

I~~LUIZ HENRIO" DE AZEVEDO
Sacretá io

~~
De~ICO AMARAL

Relator

EMENDA ADOTADA·CTASP

Substituir no Art. 111,1 S 211 do projeto a seguinte
pa.Lavra:

··consentimento··, permanecendo a palavra
"assent,imento", que !ie lê no texto consolidado.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 1993.

~m OC ClIN5lnUl;AO [ ,lf.;lÇA [ IJ( RllltQD
1[1M] OC R[C(1lII[1l10 OC [I(IOIS

PIiUflO Dl WN' 2,lJ4-A/9!l

Nos ltlllm do m, 119, (GId, l do Re9merio W!l!lO do ~o M 1l!pJ~
oII••odo Pf~ lJII. ". J. do Rrllilu\Oo a' '0/91. OSr. Ptridlnll d!Ittminou I obtrI••o- r~ no O<drm do llio
dost~ . dr 1"010 poro lP'!!fftIoçOo dr rm/r.dol aporti dr n/ 06 /95 . por tIlCO~ [llJOIodo
o1"0/0. nOO rOlam Itt'l!bi:los imtndos DO p<ojrlo, •

Solo do ConillOo. ll!I 28 de junho de 1995.

.<' ,/
L j-~.• ~.~._/...;

9:1100 ~P!J() C. Df ,!LI/fi"
StcrelOfio

~pu~~
Relator

PAREéER DA"COMÍSSÃO DE cONímtuICÃ,OE,JÚSTIÇA E DE REDAÇÃO

1- RELATÓRIO

PROJETO DE LEI'NO 2.134, DE 1991
(do Sr. Augusto Carvalho)

DA nova redação ao parAgrafo 2.
do artigo 543 da Consolidação
das Leis do Trabalho". '

TEXTO FINAL - CTASP

o CONGRESSO NACIOKAL decreta:

Art. 1. - O S 2. do Art. 543 da C6..~olidaçio das ,Leis
do Trabalho passa a viqorar com a seguinte ' redação:

"Art. 543 ',r , ••••••••••••••••••

S 1" •...•.••..... , .......•••..•.•••.•...•.....•..
."

S 2R Considera-se de licença nã'o' remunerada, salvo
assentimento da empresa Ou clAusula
contratual, o tempo elft que o empregado 158

ausentar do trabalho 'P,Q desempenho das
funções li. que se ref.ere aste artiQ:o,
garantida, para todos oQ'éfeito., a contagem
do tempo de serviço".

i. O projeto de lei, sob exame. pretende conferir nova redação 10

§ 2' do ari. 543, da Consolidaçio das Leis do Trabalho, segundo o qual 'considera-... de
licença ~io remu~erada, salvo assentimento de empresa OU cláusula contratual, o tempo em

que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções" a que se refere o
,dispositivo (isto é, de cargo de administraçio sindical ou representaçio profissional,

inclusive junto a órgio de deliberaçio coletiva), acrescentado ao final "earantida, para

todO!, o, ereitl/'. a,c9ntageJlldl' \'J1Ip.0 d. serviço,'.

l • , O aludido art, ,543 da legislsçio cónlOJidada garante ao empregado

O exercício lias funçõeí sindicais, para as quais tenha' sido .1!'Íto, impedindc:.o de'vir a ser
punido oU sofret qualquer constrangimento.

Denuncia. no entanto, o autor da proposiçio que "a situaçio de

'licença nlo remunerada' para o tempo em que o empregado venha a exercer mandato
sindical traz, implicita. uma puniçio, já que, em tal situaçio, o tempo de serviço deixa de
ser contado',

Disso. seeundo ele, decorrem prejuizos, nlo ~'SaIariais como

profissionais, pois 'o tempo de serviço é de suma importincia para,que o empregado possa .'

se deslocar dentro do Quadro',
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Esclarece que, "quando da ediçio da CLT, em 1943, podiam ser

contadas no dedo aquelas empresas, públicas ou privadas, que tinham seus empregados

registrados num Quadío de Carreira, situaçio de todo diferente, hoje em dia, já, que

ademais das empresas públicas, das sociedades de economia mista e outras, o movimento

sindical vem reivindicando, empresa por empresa, a adoçio de um quadro de carreira, que

lhea permita ue:eader de posiçio, além de lhe Cornecer maiores perspectivas profissionais",

e "que, naquele ano de 1943, oa Hrvidores públicos sequer tinham direito à sindicalizaçio,
direito que lhea i garantido, hoje, pela Constituiçio de Outubro".

. 2. A COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
S~VIÇO PUBLICO competeme para o exame do mérito (art. 32, XII, lo do Regimento

Interno), através de seu Relator, Deputado CHICO AMARAL, aprovou o presente PL,

mantendo a redaçio da CLT, com o acréscimo proposto, na forma da emenda que
apresentou, nia considerando necessària a Sl\bstituiçlo da palavra "UJefltimento" por
"consentimento", jà quetam o mesmo significadO..

Entendeu essa Comissio que

"o pro~ de lei em. exame merece todo acatamento 110 que tange
ao .acréscimo menCIonado, de modo a garantir, para todos os
efeitos, a contagem do tempo de ~ço, em Iàvor do empregado,
mesmo quando du suu ausanclU do respectivo tmprego, 110

desempenho das funções sindicais, O próprio critério de "licença
Rio remunerada", no caso em tela, nio nos parece justo. Servir a
um órgio da sua dUM empregatícia e defenda-Ia nu suu
reivindicações justas, 010 é apenas um direito, é um dever do
cidadio. Desae modo, nia vejo porque cortar·se o ponto do
empregado quando, comprovadamente, esteja a serviço do seu
Sindicato, em confonnidade com a lei. Mas, mais grave, ainda, é
computarem·se essas faltu para efeitos de reduçio da contagem de
tempo de serviço. Na que conceme ao servidor público, é 11••
iaiqiiidade"

concluindo que

"o C'Onleúdo do projeto de lei em epigrafe é altamente
significativo; supre uma falha da legislaçio pertinente aos direitos do trabalhador, boje
presentes nos setores du atividades públicas e privadas, .dando-lhes rnÍior segurança 110
emprego," . .

3. Tendo sido o PL arquivado, ao término da legislatura anterior,
Co~ porém. desarquivado, por soIicltaçio de seu autor.

Éorelatório.

n -VOTO DO. RELATOR

I. Inclui·se na área temàtica desta Comissio a aní1ise dos
"upec:tos constitudonal, lega1. jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos,
emendas ou substitutivos sujeitos à apreciaçio da Cimata OU de suas Comissões" (art. 32,
m, alinea 10 art. 53, 111, do Regimento Intemo). ..' .

Cuida-se de introduzir, no § 2" do art. 543, da Consolidaçio das
Leis do Trabalho, acréscimo visando a garantir aos empregados afutados, com licença nio

remunerada, para o exercício de funções sindicaí.. a contalello do tempo de HrviçO para

todos os efeitos, a fim de que 010 tenham outros prejuízos, que nio os salariais, visando

garantir.lhes mobilidade no Quadro de Carreira.

2. A matéria é. sem dúvida, da êompetincia Jqislativa p~ativa

da Uniio. COl!lO estampado no art. 22, inciso I, última referência (direito do trabalho),

da Constituiçi!> Federal, cabendo "ao Congresso.Nacional, com a sançia do Presidente da

República ......... dispor sobre todas a matérias de competência da Unilo" (art. 48. wut),

3. Assim sendo, não hà obstáculos de orde~ constitucional, legal,

juridica. regimental e de lécnica legislativa à sua aprovaçio.

Cumpre, todavia, advertir que, nlo obstante realçado pela

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, o texto
in.iim nio tem o condio de proteger o funcionalismo público, isso por que quanto a tios

seria indispensável parti_ a iniciativa do projeto do Presidente da República (art. 61, § 10,
lI, alínea ~, da Constituiçia) e, para nia abranger, apenas, lo esfera de trabalhadores
celetistas, 010 se limitasse a aperfeiçoar artigo da CLT.

4. O voto é, portanto, pela aprovaçio do projeto, com a redaçlo
adotada pela CTASP.

Sala da Comissio, em1de '\' de 199,s

-,
--;:;~"-'~:~' s~

Deputada ENIO BACCI

Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comiss§o de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela constitucionalidade, juridicidade e têcnic. legi!
lativa do Projeto de Lei ng 2.134-A/91 e da Em~nda da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Enio Bacci.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira Presidente, Nestor
Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Benedito de Li
ra, Paes Landim, Régis de Oliveira, Vilmar Rocha, De Velas
co, Gilvan Freire, José Luiz Clerot, Udson Bandeira, Gerson
Peres, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco
Viana, Almino Affonso, Edison Soares, Marconi Perillo, Ni
cias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, José Genoíno,
Luiz ~ainardi, Marcelo Déda, Mílton Temer, Coriolano Sales,
Aldo Arantes, Ricardo Barros, Luiz Carlos Santos, Luís Bar
bosa e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1996

RA

RECURSO N!! 84, DE 1996
(Contra Decisão Conclusiva de Comissão)

(Do Sr. José Fortunati e Outros)

Requer, na forma do artigo 132, parágrafo 29, do Regimento

Interno, que o Projeto de Lei n9 4.652-A, de 1994, com pa

recer favorável da comissáo de mérito, seja apreciado pelo

Plenário.

(PUBLIQUE-SE. SUB~TA-SE AO PLENÂRIO)

Senhor Presidente.

Requeremos a Vossa Excelência. nos tennos do anigo
58. § 3". I:OlIlbiJlaUo caiu a artigu 132. § 2" uu RegimeIlto IJlterno.
RECL:RSO para que o PlelláIio delibere sobre o Projeto ue Lei li" -1.652, ue .
199-1, que "Dispõe sobre a legalização da prática de jogos de azar".

Sala daS Ses~s. ellr.t5ue jwtlio de 1996

~6V~:- ill>tlÕlJJ)
rpeputauoJO~É~~TTr
IJ PTíRS
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ADAO PRETTO
ADYLSON MOTTA
ALCIDES MODESTO
ALMINO AFFONSO
ALZIRA EWERTON
ANA JULIA
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ARLINDO CHINAGLIA
AUGUSTO NARDES
~ENEDITO DOMINGOS
CARLOS MELLES
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
DARCISIO PERONDI
DOMINGOS DUTRA
EDINHO ARAUJO
EDtJARDO JORGE
ELIAS MURAD
ESTHER GROSSI
FERNANDO FERRO
FERNANDO LOPES
FLAVIO ARNS
GILNEY VIANA
HELIO BICUDO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
IVAN VALENTE
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR MENEGUELLI
JAQUES WAGNER
JARBAS LIMA
JOAO COSER·
JOAO FASSARELLA
JOAO PAULO
JOSE AUGUSTO
JOSE-FORTUNA!!'I
JOSE FRI'FSCH
JOSE GENOINO
JOSE MACHADO
JOSE PIMENTEL
JURANDYR PAIXAO
LEONEL PAVAN

LEOPOLDO BESSONE'
LUCIANO ZICA
LUIZ GUSHIKEN
LUIZ MAINARDI
MARCELO DEDA
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
MARTA SUPLICY
MAURICIO REQUIAO
MIGUEL ROSSE'l'TO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
NEDSON MICHELETI
NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
OSMANIO PEREIRA
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BERNARDO
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PEDRO VALADARES
,PEDRO WI LSON
PHILEMON RODRiGUES
RICARDO GOMYDE
RITA' CAMATA
-ROBERTo BRANT'
SALVADOR ZIMBALDI

,SANORA STARLING
SILVIO 'fORRES
SIMARA ELLERY

'TELMA DE SOUZA
TILDEN SANTIAGO
TUGA ANGERAMI
USHITARO KAMIA
VANES,SA FELIPPE
WALD0MIROFIORAVANTE
WILSON BRANCO
WOLNEY QUEIROZ'
ZAIRE REZENDE
ZULAIE COBRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS 89'
ASSINATURAS QUE NAO ÇONFEREM... 7
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS...... 1
TOTAL DE ASSINATURAS~ 98

REPETIDAS: 1
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S I" - A LHO de que trata o caput deste artigo
consiste em lllIIa nova loteria de nameros, nos moldes do
tradicional "Jogo do Bicho", com sorteio diArio.

S 2" - A LND receberA o nome fantasia de "Zooteca".

SECRETARJA-GERAL DA MESA
Seçlo de Atas

OIlcio n"Jb>196

Senhor Secrelário-Geral:

Srasllia, 13 de junho de 1996,

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" - A exploraçlo,
Loteria de Nameros DiAria(LHO)
Federal.

organizaçlo e execuçlo, da
compete i caixa Econômica

A arrecadaçlo da LHO terá a seguinte

Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso, do Senhor José
Fortunati, "par," que o Plenário delibere sobre o Projeto de Lei nO 4.652, de 1994, que
'Dispõe sobre," leg,"lização da prátia de jogos de ,"z,"r'" contém número suficiente de
sign.tirios, constando a referida proposição de:

089 assinaturas válidas;
007 assinaturas que nao conferem;
001 assinatura repetida; e
001 assinatura de Deputado licenciado.

/ Atenciosamente,!V',", )J./Ç~~ /-,--
àtlO ALMEIDA ANDRADE

Chefe

ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE LEI N!! 4.~~2-A, ~E 1994
(Do Sr. José Fortunati)

Dispõe sobre a criação da Lotéria de Números Diária (LND)
_ Zooteca; tendo parecer da Comissão Especial, pela cons
ti tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa /!,

no mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, e do
de n9 1.074/95, apensado; pela rejeição da emenda n9 1,
apresentada na Comi'ssão; pela aprovação parcial das emen_
das de n9s 7 e 13; pela, rejeição das de. n9s 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, lO, 11, 12,.14 ~ ~5,.ap!esentadas ao substit~
tivo e pela apresentaçao.de ProJeto de Lei, ComElemen
tar,'contra os votos dos ?rs. José For~~nati e Joao Fass!
rela.
(PROJETO DE LEI N9 4,652, DE 1994,. TENDO APENSADO O DE
N9 1.074/95, A QUE SE REFERE O PARECER) ,.

SUMÁRIO

I - PROJETO INICIAl
11- PROJETO DE LEI N81.0704195 (APENsADO;
11I. NA CO,MIS~O DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO

"Termo de Recebimentó,(Je Emenda.
rv" NA COMISSÃO ESPECIAl:

" Emencl8 80 Projeto.
" Termo de Recebimento de Emenda.
" Parecer do Relator.
" 1e Substitutivo oferecido pelo Relator.
• Indic:e de autor das Emendai apreHnt1lda1 ao 1e SubtititutIvo.
- EmendaI ao SubstillJtlvo do Relator (15).
" Termo de Recebimento de EmendaI. .
"P&nIC8f'doR.latoriU EmendaI.
" 'Z' Substitutivo oferecjdo pelo Relator. ,
• Complementaçlo ele votq.
• PlnC8l' da Comisaio.
" SubstitutiVo adotado pel. Comisdo.

Art. 2" - A captaçlo das apostas serA realizada nas
agências lotêricas e/ou por captadores avulsos, registrados e
credenciados pela CEF.

Art. 3" - O processillllQnto das apostas será realizado
pela llIIIpresa Datlllllec S.A. - Sistema,. e ProcessllllUlnto de
Dados.

Art. 4"
destinaç.lo:

I - Despesas Operacionai~

ai comisslo de Revendedores:
1. Agencias lótéricas 07\ (sete por cento)
2. captadore,. Avulsos 06\ (seis por cento)

b) Tarifa Administrativa:
1. CEF 05\ (cinco por cento)
2. Datamec , 05\ (cinco por cento)
3,. Fundo Tecnol6gico 02\ (dois por cento)

II - Saúde pablica
a) Ministério da' Saúde 10\ (dez por cento)
b) Secretarias Estaduais

de Saúde 15\ ,(quinze por cento)
c) Secretarias Municipais

de Saúde 20\ (vinte por cento)

UI - Prêlllio 30\ (trinta por cento)

Art. 5" - O Poder Ex~cútivo regulamentarA esta Lei no
prazo de 90 (noventa) diall; c.bntados da' data de ,.ua
l'ublicaçlo.

Art. 6" - Esta Lei entra ,em vigor' na ,data de sua
publicaçlo, revogando~se to~s ás disposiçOes em contrArio.

O Governo Federal e o, p.t;6Pr;io, COnl1rll~SO NAcional, vem
buscando a legalizaçlo do jog,o do bicho, qul' ,historicamente
utá vinculAdo l lei de contravençOes penai,., gerando com
isto UIl\& rede clandestina', 'qt;ci "hoje: 't<illl r:amificaçOes na
prôpria criminalidade.

Cabe ao Executivo bu,.car alter~ativas de formalizaçlo da
atividade ecoOOmica que representá o 'tradicional "Jogo do
Bicho", de fOrlllil trAnsparente, !1t!ral)C1o recursos, e resgatando
o papel do individuo na sociedade., . '

05 objetivos 510:

- Criaçlo de uma nova loteria 'de nameros nos moldes do
"Jogo do Bicho".

- Geraçlo de 3CursoS para' 1:inanciar O' sistema de saúde
pablica.

- Formalizaçlo de todo um setor de atividade econômica
que hoje opera infor1ll1llmerite:

- Resgate da cidadania <de 'todo U!Il'contingente de
trabalhadores hoje margina~izados.

O presente projeto tem por premissas básicas:
- Utilizar atual estrutura operacional, de alcance

nacional, das loterias atuais, ou seja, a Caixa
Econômica Federal e a Datamec, empresas do Governo·
cuja oxperioncia operacional no setor é de 24 anos. '

- Aproveitar o,~9mento politico e o atual apelo nacional
por transparência o legalidade, promovendo o lançamento
imediato da qova loteria em cerca de 70\ da rede àtual
por indeponde,,_ de 1Il1liorus investimento,. ou alteraçoe~
fisic%peradi~nais, ficando a implantaçlo dos 30%
restantes a ser realizado, em curto prazo e mediante
soluçOes adequadas tanto técnica quanto economicamente.
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(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.6S2/~4)

Art. 4" Sujeito puIÍVO da COlItribuiçIo é a pesIO& llJica ou juridica

deltinitiria da receita du apoItU. responsável pelo pasamenlo cios pr&nioI.

Art. ZO A COIItribuiçIo social tem por falO send« a lpOII&

efetuada no sistema de concuno de prognóItícoI conhecido por jogo cio bicho.

de 1994.Sala das 5elSsOelS, em de

Art, 3· A aIíquola da contribuiçio é de 30% e incide sobre o

1IIOYi_menaI de apottU.

Dispõe sobre a instituição de contribuiçãi'50c1a1 incide~

te sobre o chamado jogo do bicho.

PROJETO DE LEI N° 1.074, DE 1995
(Do Sr. José de Abreu)

o Congreooo NICioDa1 dccreU:

Art. \. s.. pnjuízo da c:obrança de outru~

daIinadu ao llnanciamoonlo da SqJuridade Social, /ica iJIIliIuida COIllribuiçIo ooc:iII. COlII

.,.. no art. \95, mda COIlIlituiçIo Foden!, cuja receita tcd dalinIda~ ao

tiIlanciamento da SIÚde, llOI termcll delta lei.

ElSta decislo tem carâter eminentemente lSocial, pelo que
elSperamolS contar com o necelSlSirio apoio de nolSlSOS Ilu:strelS
ParelS para a aprovação da presente proposiçlo.

- Tendo em vilSta que jogo "bancado· obriga ;1 exilStência
de mecanilSmolS (delScarrego de apolStalS ou cotaç:lo de
determinadolS nÓlllQrolS) pouco tranlSparentelS e que deixam
dl1vida quanto a lSua lilSura (a banca nunca quebra), o
jogo a lSer criado terâ a lSua premiaç:lo feita atravélS do
rateio de um percentual da arrecadaç:lo.

- Tendo ... vilSta a propolSta de of"recer uma alternativa
ao jogo do bicho como atualmente é conhecido, o jogo a
lSer criado deve:

>Ter no mínimo um lSorteio/apuraç!o diário;
>Ter como preço mínimo ou unitário de apolSta,
uma valor compat1vel com o poder aquisitivo da
população.

- Que a lSua arrecadaç:lo tenha delStinaç:lo exclulSiva para o
lSilStema pOblico de lSaüde com repalSlSe imediato nolS
r.iveilS MUnicipal, ElStadual e Federal.

- Que OlS l:lStadolS e ,Munic1pios participem da
operacionalizaçlo do novo jogo viabilizando lSua
implantaçlo e integraçlo aolS centrolS de proceslSaaento e
apuraç.:lo, através de convênios com a CEF e a Datamec
para efeitolS de marketing e informática.

- Arregimentar a mlo-de-obra atualmente empregada de
forma clandelStina no jogo do bicho, mediante comilSs:lo
sobre a captaç:lo de apolS,ta e viabilizar para o jogo
oficial novolS mecanismos de venda.

AlS despe~alS operacionai~ para a manutençJo e
C'i 'J:acionalizaçlo da Loteria de Nómeros Diária, vinculados
aos seguintelS itenlS:

- Pagáaento de Coaíss.:lo sobre vendas as calSas lotéricas,
sendo que o percentual de l0' sobre a arrecadaç.:lo deve
lSer alSsia dilStribuido:

>7' para'a própria calSa lotérica
>6' para pagamentos.dós captadorelS avulsolS
(~.apontadores/anotador do jogo do bicho que lSerlo
registrados e credenciadolS pela CEF).

- Tarifas JldminilStrativalS percentual lSobre a
arrecadaç.:lo que deve cobrir os custOlS de
operacionalidade do jogo, de sua' unutençilo " sua
modernização, assim distribuida:

>5' para a CEF que utilizarA estes recursos para o
gerenciamento, contrQÍe e 1llOnitoraçlo 40 produto
L.N.D.
>5\ para a Datamec que utilizarA elStelS recurlSos
para operacionalizar o produto L.H.D.

Art. 5· As apostai seria reCzadu unicamente lInVéa de

fon'Nllíriol c:onfec:iolIado e entresuea &OI iJUtesudoI pelo Ministáio da Saúde ou por

órSIO~ por ele desipcIo.

>2' para utilizaça~'em desenvolvimento'e moderniza
ção do produto L.N.D.

Sendo que este fundo deverâ lSer gerenciado por uma
comiss40 tripartite Datamec/CEF/RevendedorelS.

- sadde' Pllliloica .os' • percentuailS destinados 'pau
aplicação, ,mica e exclu:sivUlllnte para o cu:steio da
Area de SaÜÓe POblica, deverlo ter a seguinte
delStinaçlo: .

'>10" pari o Min.ilStério da Saüóe aplicar na manuten
çlo e,operacionalizaçlo da rede hospitalar pOblica;
>15' para alS Secretarias ElStaduailS de Saüóe, que
lSerA aplicado na melhoria do silSt.... de Saüae Ista
dual e em especi~l, nolS munic1piolS do lSeu IlStado

'onde nlo' houver-arrecadação suficiente para cóntii
buir na ímplantaçlo e manutenção do SUs.
>20' para as Secretarias Municipais de SaMe a ser
aplicado no SilSt&m& Onico de SaMe do MUnic1pio.

PIripro ímicd. O fomlllírio terá o número de viu deIipacIo ao
flllllamento desia lei e Jeri enuesue ao iIlteres!odo lIIllCIiam indi:nizaçIo cios _ de

~.

Art. 6· O teJ!istto de apotta em fonnuJírio que desateIlda ao
prac:rito no QIllIl cio attillO Illterior, ou em .... parísnfo único, collltitui crime contra a
ordem tributiria. sujeitando quem e&tuar o teJ!istto da apotta e o sujeito pauivo da

contribuinçIo Ü penalidades~"* no art. \., da Lei o· 8.137, de 27 de dezembro de

\990.

Art. .,. EIta lei entra em viaor na daIa de sua pubticaçio.

Art. .. ReVogam-se u díspoliçõel em colllririo.

JUSTIFICAÇÃO

A verbã distribuida terA sua aplicação fiscalizada pelos
ConselholS de saÜde Nacional, ~staduais e Municipais.

- Premio - comO fator 'de contribuiçlo para melhoria da
sad1e pOblica os GOvernos Federal, Estadual e MUnicipal
abrirlo do 40s iJopoStOlS incident.s sobre o produto
L.II.D. ,

>30' '4a'arrecadaçlo lSerA rateadà para pag...ento dos
prlllios da L.N.D•.

A decislo pol1tica ele oficiali:zar o Jogo do Bicho estA
intiaame"te vinculada l ulhoria da saMll. POblica Brasileira,
oportuni,ando o resgate da cidadanià 'de UJU. parcela da
Socieelad. que . ,oje esU marginalizada. '

Ninguém pode nesar a situaçio de penJria que _ o _da

saúde no BruiI. TodoI concordam, igualmente, que é oecessário enc:onuv um meio eficaz
de compIcmcntat OI recurJOI que atuaImclIte do a ele dalinados. Mo _ roc:unoo nIo

dewriam prOYir daqueIu pesaou que ji do sacrilicadu pelo acumúlo de u.imeroI tributoI

que pesam sobre a sociedade organizada.

É-'tio que aqueles que VÍYalt\ à marpm da lá tributària, sem

.. ao eririo OI recunoa oeceIIirioa pua que o EIlado poN& pnIIt&t OI aeMços

~c~ pela popuI.IçIo, lIIi- iDItadoI a coetribuir pK& u dapesu da

NaçIo com a ira, hoje prolllemitica, da saúde.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira II 19729

É mesmo de estamlCeI' que, enquantO de pequeIIOS empresários se
exige o pagamento de impostos e comibuições, os empresário. do jogo do bicho, que

movimentam milhões de reais todos os mesa, ~ampoupados de dsr sua contribuiçio para

o bem comum.

Ti'rn.o VI
0.\ TRlIIIT.W.\O F. DO OR('''M[:'<TO

An. 145. A Unl~o. OS Estados. O Distrito Federal eos MURlcipios podcr:lo InSlltUIr os
seguIntes InbulOS:

~ I .. Scmpre que pássi\c1. 05 IRlpoUOSler:lo car~lcr pcsso.,1 e ser~o l:l:Idu:K1~
segundo a cap.,cldade cconomlca do cOntrlbUlnle. facullado a adnnnlsllaç:lo lIlbula·
m. cspeclalmenle para confem efc.. Jade a esses oblell\·os. ldentllicar. respclt:1dDS
05 direItos Indl\ IdnalS e nos lennos 11' lei. o p.11I1mOntO. 05 rendlmenlos e as JtI\·lda·
des cconomlcas do conlllbulnte

O.. SI5n·M.\ TRlnt 7,\1110 NA('IOSAI,

St~·.i()1

................ _ 0 0 ~ .. .

À vista do exposto, esp«I1DOI obter o inIegraI apoio de llOIIOI

Pares para a aprovIÇio do projeto.aqui .-.00.

o projeto de lei que apresentamos tem por objetivo jUJtlmellle
conJe8llÍf receita para a .... da uúde atraYés da tnõutaçlo do j&IIIIÍI tributado jogo do
bicho. AJFm da receita proporcionada a finalidade tio nobre, _ tnõutaçlo cumpre o que

deurmina o lIt. 145. § I" da noaa Lei f,Jaõor. a cobrança doi tributos seguDdo a
'capacidade econômica do contribuinte'. O projeto decorre, portaIItO, nIo lJlCIIU da
necessidade de angariar recut10I para uma causa nobre, mas também da obseMncia de UIII

priDc:ípio de justiça iJl5erido na COlIIlituiçio.

...................................................................................................

Ttn'LOym

CAl'iroLo 11

DA SEGl'RIDADE SOCIAL

SEçÃO]

E..celentissimo Sénhor flresiàenle.

De~ com ôdisPOstO no'oniiÍ!' 105:párigiat'o Í1n1cii
do Regimento Interno des1A C.... vimos pelo presente soliciw-lhe o desarquivainenio 'dÕ
Projeto de Lei NO 4.6521199<1. do qllll sou sillllitário. plIlIl que o mesmo continue trIIIIil:llldo
~nnalmentetendo em vista que'" rnltt&ill nIO 101 àplec"1lldll durinle os trabalhos da última
1qp.1inua. • , , I ,

OF. JF. N" 037/1995. 2.31::.1 :0021:: G231~9

CnOii::":.:·~·tliainIlr19dÍ1~\le i99"5." .
PP~":'!"·".: r;-:I.:" .

D•••r~uiva~se no. t.~.o. da paragraf
. l.,1n.l«:o. do Ar.t. ,1.S da- Raví ••nto1lntcrr

da Ca••ra dos O.~utadQ•• Publique-se.

E.5~/OSI 9!5

DISPOSlc;ôEsGtIWs

An. 195. A seguridade social será linanciaçla,por loda a sociedade: d~ forma dileta e
IÍldlrét3. nós lermos da lei.·medlante recursos provenientes dos orçamentos da Umâo.
dos Estados. do Distrito Fe:dcr.ll e dos-Mun'"lCÍp,·os. ê das segumles cóntribÚlçôcs SOCIllIS

. .1 ~ c!os empregadores. incidcnte sobre afolha de salários. o faturamento e Olucro.

11 - dos trabalhadores;

.. I~J.- sobre a receita de concursos ~ prognósticos..
........ , : ' .

LEI NU 8,137.,1)E 1.7 DE DEZEMBRO DE 1990
J _ • ~ I ,.... ~ • • • • • •

I ,~:"'""i0~i~~e:-~de.~i:
apreço.

Respellosamente.

.[),jf'" Cff,",J 1'",.":0 O ,Hd"m tnhlllluill. rrtHtMturo" 1"1111,."

QJ "itM;6udc,CfHllumo, ti dIi UUU4J JI'Olf'tUftCW,

Esmo. Senhor
Deparado LtJlS EDtlAIlDO MAGALIL\a
DD. Presidn... d. Mesa da . ,
C...... dOI Depatadol '

ri Presldenle dll República.
l:~o:~~r que OCon~ NACioll{ll:d~reta e eu ~naolÍoA se~ulIIIe

Lei:

CAPinlLO.1
DOS CRIMES COSlltA A ORDEM TRlBVYARIA

SECA0!
DOS CRIMES, rR,ATICADO.~ POR PARTICUURES

"LEGlIUÇAo CITAD... ANEXAOA "!LA
COORDENAÇAo DlIITUDOI LIGlIU.TIVOI.e~DI".

GONSTITl1IÇAo
REPÚBLICA FEDE:RArlVA ,DO· BRAsIL

1988
~ - o 0 ..

.Art. .J '. C"nsltlui crime contrA Aordem IribuUriA suprimir ou reduzir
l~b~IO: ~u. cO~lribuiÇáo~ e qu.'lquer.KeSlÕno. mediallle AS ~Iwnla
COndutlll: . . . .

I . umllir IRform3ÇAo. ou prestar declarllçáo f.1Wl ÀS Autoridades f:\Zen·
d~n:ll: . .

11 • frlludAr li rlSCaliZAÇ~ Iribul.iria: inserindo ele_nlos illClI3lllí. ou
"ntllinllO opcr-.;io de q~IqÍler IIAlureza, em cJocumeDlO ou livro elipdo
pela lei fllClll:
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.....•...........•.•..•••.....••......•....•..•.••••..

PadgufD OnIco - o. 'itu.lI Opar.dDr•• t.do, a p.rtIr d. d••
t. d. public.çlo d••ta lei, o prazo dxi10D de 9O(nDv.nte) dia. p.u s.
registraue junto ao. 6rg.o. coap.tente••

Art. 61 _ A c.pt.Ç.D d•••po.t.. s.d n.liz.d... telon'rID.
específIcos, nURrldo., fornecidos pela Cllxl fcon&l1ca F"ederal _ CE,..
coe validade leg.l oquivalente • natal riscais, incidindD .oIlr. DI ,valo-I
ris n.les consignados 01 fecolhi.entos devidos. .

S lR - SOIIente aDI ellllreg.do. d.. S.ne.. c.be a e.pt.ç.D dI.
apostas.

Art. 2. - A "BANCA" s.d de u.pons.bllided. doII opuador•• ,
devida.nto registrado. no C.d..tro Geral de ContribUint•• do MinisUri
d. Fazend. e 6rg.o...t.du.is • JIUtlicip.is cOllpet.n~•••..

P.dgr.fo OnicD ~ Fic. as.egurad•• priDridede de conc••••
.ra as pes.oas fbic•• quo explorae, cOlIprovaduante., '", _ia de einc

anos, o 1'1JDgO do Blcho-.

Art. 3. - s.d instItu!d•• ·SANCA DE DESCAllGAo .ntro •••S

I S· qUI e.plora. o ·Jogo do Bicho·, Coa0 for.. d. rapas" das volu.e
~•• aposta., se. qualquer vínculo jurldica coa os apoatado:rn, .tu

0fIQ for•• di garantia interna do paga••nta das pr'.las.
Art. U - s.d p.noitIdD o p.rtIlh.....to onerD.o de 'r••

xploraç.o do jogD p.l. BANCA, eedi.nt. contratD que diacipUne tDCi~••
el.çllas oIlr111.eion.ta decDrrentes.

Art. ,511 - Consideru.sl, plra ,'eltos d••ta Lei:
I - Op.radores : OI titular•• d. BANCAS d. Jogo do Bicho;

II - B.ncas : .. p."o., fbIc.. • /ou Juddic" devid_nt. re
iatradas no. 6rg.D' cOIIII.tent.s para processar. conr.rir ...pa.t•••

UI - CDrr.tons ZDo16gico. _ •• P""D" filie.. que re.Uz..
• • post.. dD "Jogo dD BichD" par. ue. deterein.d. s.nc., Meliant. pu _
.ntuaz unlf'ara8 sab.re as 'VIndas;

IV - Bich.iro. :' as p."o" fbic•• que ro.Uz.....PO.te. do
JOgD do BichD" p.ra u_ d.t.rein.d. B.nc. "'.diante 11

S 2R - Q~ uso de tallD que n.D o. fornecidD•••ut.ntIc.
dos pera CEr acarretar' a perda da conels510 para ."ploraçlo do jogo.

r.
Art. 7R - O Ii.tetl. de .post.. e o. prleio, p.go••D••cute-I

ores obedeceria •• regras I aos valores usuaIs do -Jogo do 8icho-, sob
responsabilid.de d. "B~"CA", ad.lt1da a CDtaÇ.O do. p~hio••

~
Art. 811 - O sorteio dos nt1aeros pr••iados slr' realizado, noI

ínieo, 3(tres) vezes por di., p.ra todo o Territ6rID N.elond, .e .udi
nel. públice, CCtl • putIcip.çlD facultativa d. repn.entanto. d•• BAN

1=AS cCtlpreendondo, cada extraç.o, '(clnco) ord.n. de .Cqu.trD) .....ro••
~(dues) ordens d. 3(tra.) nú.ro., do prieeIrD 'D "tIlOQ prhio, .. hD _
"',rios fixos, pol.:

~
1 _ CEF, ue. vez por dia, e I

11 _ Secretaria Estadual da F.zenda, duas vez•• por dia, atra-

h d. Loteri. Estadual.

\

Art. 9. - O. Op.radDres constItuir.o, por E.todo d. FadU.Ç.Dl
• tEF, ue FUIIOlI DE SEGIIIlANÇA destin.do a c.ucIonu o. pr.eios, g.rantIn
o a seu pao.unto ,nol caiai dI inlolvlncla di B.nca, at. o ll.lt. dos
ecursol recolhidos.

E
Art. 10 - O FUNDO [lf; SEGIIIlANÇA ter' .ou. v.lon. fix.dol p.l.

, para cad. E.t.do d. r.deraçll1••p6. &O(••••ent.) dI•• do Início dD
ncionuantD ofici.1 do "Jogo do Bicho" ,CCtl b••• '.>0 H11UH ..n••1 de .
.t•• por c.d... epurado.

Art. 11 _ li cEF ser' devida neunuaç.o, p.lo. serviço. pr••
tados no cUJlPrl••nto desta Lei, equivalente I O,5S ( ..10 parclnto) so 
br. D lIOvieento ...nul bruto de apost•• das SANCAS •• funciDn...ntD no
Tarrit6rl0 N.clonal, 11 para cadl Secretaria E$tldual de Fazenda, caber'

e.il O,'S (_io PDrc.nto), t ..b'•• titulo de reeunn.ç.o.

I Art. 12 - Oa arracadaç'D bruta ••nsal, cada BANCA reJlilssar' •
2,5S (doIs I .110 porclntol) para o Coverno r'deral • 2,5S (dois ...10

I
PGrcantas) para a Coverno Estadual destinados; respactlva.ntl, la Mini!
t'rID d. Saúdo e Seent.rI. d. Estada d. S.úde.

I Art. 13 - o. prleio. p.go. ao. apo.t.doro. do "Jogo dD Sicho"
.er.o bento. d. tDcl•• qualquer trIbut.ç.o.

'MT1Dt T!_1r'~ ..""
PT~~

IrE *• tullIJIrO ,

't{*~~\\\~1

Br.siHa, 23 de agosto de 1995.Df. n" 51195-PR

Senhor Prosidento,
Solicito a Vossa Excelência quo o PL 4652194, de Autoria do

Deputada JOH Fortunatli seja ••Medo a esta Comissão pana s« apreciada, l.ndo em
vista a sua Competência pala "apreciar .. dar pamcer a todas as ptOPOSlç/le. em trinllte
ne.ta Casa, referente. aos Jogos o à regulamentação do. C."lnDI doi Cassinos no
Brasil".

DEFIRO. ENCAMINHE-SE A COMISSAO ESf-ECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE
rODAS AS PROP05lCOES EM TRAMITE NESTA CA,.
SA REFERENTES AOS JOGOS E A REGULAHENTA
CAO DOS CASSINOS NO BRASIL o P JE,,:g.lDE

~~IA~õs~·;~;~i~UE~~~~IE-SE AO YttíTe'"
EM ,<9 108 1 95 . ES OENTE

COMISSÃO ESPECIAL "DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇOES, EM TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL".

111 • flllsillcAr ou IIl1erar lIOUl fl$Ql. f:ltura. duplicaI.\.~ de veada. 011
qUAlquer outro doc:umeDto relativo il oper:lÇáo tribUtÁvel:

IV • elaborllr. dIStribuir. fome~-er. emitir ou utilizar doc:ulÍlento que ui·
bll ou é:levll llIber fllbo ou InexlIto;

V , ne'lIr ou deixlIr de fornecer. qU:lnd~ .obnptório. lIOUl rlSCll ou.
doc:umenlO equlVlIlente. rellltíYlI 11 ven<l., de merc.,dort:l nu prCSUlÇáa de.
servIÇo. cfetlVAmenle rulizadll. ou fomecé·lll em des:w:ordo Q?m a Iqisla.
I;io:

Pena • ree:1udc1. de 2 (doiI) a 5 (cinco) 31lOt. e muJl.1.
P:lrlÍ&J'IlrO únko • A fllltll de lltendimenlo dII UI,éftCJll dII autoridade. DO

prazo de 10 (deZ) d~. que poderá ser converudo cm boru cm razão ela
mAIOr ou menor complexidlllle <1."\ matéria ou da difICuldade quanlD ao
lltendlmento dll eXI,éftCta. e.:trllCleriu Aanfr:lç:ío pn:vISUl no Inc_ V.

Sala da Comissão, em 10 d. junho de 1995.

~~~~;~n~~
Secretária

Nos lermos do art. 119, I, do Regimento Interno da Camara dos
Deputados, o Sr. Presidente deterrnlnou a abertura e divulgação na Ordem do Oia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, ~ partir de 02/08/95, por
cmco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas em9ndas ao prOjeto.

jtOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.652194

Exmo. Sr.
LUls EDUARDO
DO. Presidente da Cânw'a dos Deputados
Nem

ICOII$IlII( ESPECIAL·.xx:;os E CASSIr<5 ~ EJlA5IL.

\ De-,," ao Projeto de Lei::= a 5~te redoçllc:

la Congresso Nacional decreta:

I Art. 1g - A exploraçla t a orglnlzaçlo e I execuçla da deno.i
;nado "JOGO 00 BICHO" far-5e-á através de "SAHCA". na ror.a da presente

ILel, llIediante concesslo da Governo F'ederal.

I
~rt. 14 - ADs e.pr.g.do. d.s BAIlC~S fico assa\lUndo. os di -

r.itD. d. l.gisl.ç.a Trab.lhist., Puvid.nci'ri. e do Fundo de Gu.ntI.
do T.IIIID d. Suviço.

I Art. l' - F'1a.. d••crI.in.li' .d.s, .. deconanci. duto lo! •
as conduta., sl-.p:l•• ou por ISloclaçlQ, destinada. a explorar, r ••l1zar"
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'assegurar, otIitlr ou ratardar ato da oficio vilando 11 pdtlca do "Jogo d~
!Bicllo". I

I
Art. 11 - A pralante Lei ser' regule..ntada paIos Poderas E.e~

cutlvos F'edaral e Estadual no prazo de 'O (trinta> dias, contados da da
I ta de lua publ1cag'o.

I
Art. 17 - Esta Ui entra e. vigor na data da sua publ1csglo,

revogando-sa expressuante todss ss dllpol1çlles .. contdrlo.

JUSTIF'ICATIVA

~
A proposta do nobre OIputsdo Josl F'ortunatl pretenda criar u

nova loteria da llI1Mros, nos aoldal do J' tradicional "Jogo do Bicho"
ob • a..inlstraglo da CE'.

I, Acredito que tal propoliçlo, sob e for.. COa0 foi apresentada
rto I_dir' e tupouco raguluantarl o Jogo do bicha parslelo e clsnd.!.

j
tlno, porque o que carscteriza elt. Jogo' 'la sar "bancsdo", ao passo I
que o Projeto e. questlo segue a Unha das lotarias J' existantel n'o Pa
11, caracterizadl' pela -rateio· do ·prhlo.

A e••nda qUI ar. apresenta pretenda ••ntar I. Clracte:rlltlC.'j
do jogo, se. condicionar o jogador. valores prRltlnrlnadol para lU•••
postas, aproveitando toda u.a organizaç'o J' existente, b.. Coa0 outorg;
a cerca de '00.000 (quInhentas .i;), pesloas hoje J' envolvidal dirataaag

I
te Cotl esse jogo DI direitol trabalhistas e previdancUdol 'lUl lhes 110I
negados.

~
Julgo desnecess'rio criar u.e nova loteria, poli J' pOSSUiao~

v'riss : nossa tarefa i subtrl1r da econ.,.ia inforeal e da ..rginal1dada
uaa atividade centen'rla qUI Movi.,ntl sa.l. tabulo••• da dinheiro, ...
qualquer contribuiçlo psra os cofres públicOI, 01_ de i.gislar da acor

DII a realidade social.

~
Por outro lado, do nado adlantar' estipular parcantuais do ar1

recldlçlo total superIores Ias qUI ora apresento, COIIQ o faz o l1ult:ra
eputado Jos' ,ortunati, sob pona do' doscaracterizaraol o Jogo 'lUI se

rretende regulo.enta::, osl1. coeo do possibilitar a lonegaglo e a clirrUÍ!.
~Io que se pretende, l~u.l..nt. t co-.bater ..

N'O podellDS nos esquecer que o jogo do bicho 1 b.. aceito pa
a sociedade e. geral I' que, nas aoldes e. que s. apr•••nta hoje, M'_
unido coa0 contravençlo penal, te. credibilidada e confiança no .aio
a populoçlo.

- ~\ j111/09/ 9' IVO MAINAROI

--=:JMIIE-.-----:-=====~~v==::::::.

COMISSAO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PAllECEll SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS 10G0SE A
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4652194

Nos terIIIDI do ut. 119, eapul, r. do~o Intemo da Cimara dos

Deputsdoo, aItcsdo pelo am,o I', da RaoIuçIo n' 100'91, o Sr. Presidente cIelaminou •

lIbortura e a divulpçIo, na 'Ordem do Dia du COIIIÍSIÕes', ele pruD pIIll a apraentsçIo ele

-w ao Projeto. a pIJ1Íl' ele I2/9t9S, por cinco sessCles, lendo _ ÓQIIO Técniço, ao

térmiDo do pruo, teoebido um toIaI ele 1 (uma) emendI.

Sala da Comisslo. em 19 ele setembro ele 1995.

M' Helena C. ele Oliveira
5ecretária

COMlSSÃQ ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÓES, EM TRÂMITE
NESTA CASA. REFERENTES AOS JOGOS E À
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

'PARECER DO RELATOR

A - Relatório

••l-INTRODUÇÃO

"Em todo tempo, e tiJo longe quanto o investigador
mergulhe no passado, onde quer que encontre um agropamento social. onde
quer que homens coexistam. seja na célula menor que é o organismo
familiar, seja na unidade tribal. seja na entidade estatal, ainda que em
estágio rudimentar. encontra-se presente o fenômeno jurfdico. Há e sempre
houve um mfnimo de condições existenciais da vida em sociedade, que se
impõe aô hámem atf'Q1lés de forças que contenham Sua iendbncia à expansdo
individual e egoísta. Estas forças ora se objetivam no aporelho intimidador
da Estado, ora se impõem pela contençiJo mfstica da religiiJo. ora se
concentram na absorção autoritária de um chefe eventual. Aforma, pois, de
sua atUaçlJo varia. Na escala dos valores, sua ajirmaçiJo ideal é insuscetfvel
de padronizaçl1o. Mas na apuraçiJo de sua incidência é Ilma constante. Há e
sempre houve uma norma, uma regra de conduta pautando a atuaçiJo do
indivfduo, nas suas relaçlJes com os outros indivfduos.

Quando o homem de pensamento analisa uma fase
de crise da ordem jurfdica e CrItica os mandamentos legislados em nome do
ideal de justiça, fala que eles se afastam do direito.

Diante de todas as tentativas dos grandes
pensadores, Kant. ou Von lhering, Regelsberger ou Levy-Ullman. Kelsen ou
Del Vecchio, SQ1ligny ou Radbroch, impotentes para darem noçiJo que se
consagrasse por uma receptividade pacífica, limitemo-nos a dizer que o
dJreho i o prlllcfplo tü adequaç/lo do 1Iomem d vidD sociD/. Está na lei,
como exteriorizaçiJo da comando do Estado; integra-se na consciência do
indivíduo que pauta sua conduta pelo espiritualismo do seu elevado grau de
moralidade; está no anseio da justiça como ideal etemo do homem; está
imanente no necessidade de contençiJo para a coexistência. Principio de
inspiraçiJo divina para uns , prlllcfplo de submissiJo à regra moral para
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OlltroS. priJlclpio que o fJlXkr público reveste de sançiJo e possibilita a
convivlncia grupol. pora outros ainda. &m ele. niJo seria possível
estabelecer o comportamento na sociedade: sem esta. niJo haveria nem a
necessidade nem a possibilidad. do jurídico. já qw pora a vivencia
individual ninguém teria o fJlXkr th uigir uma IimitaçiJo da alividod. alheia.
nem teria a necessidath th suportar lima restriçiJo à própria conduta. " (111
Caio Mário da Silva Pereira. Instituíções de Direito Civil, VoI. I, Ed.'
Forense).

Afirmava o grande filósofo do Direito, Savigny, que
ele nJo era finto da vontade dos individuos, singularmente considerados, dos
quais o povo se compõe, mas fruto da criaç!o pela consciência comum, pelo
espírito popular, que vive e age universa1mente em todos os indivíduos. A
prova dessa origem, diz o renomado romanísla, encontra-se no
reconhecimento gera\ e unifonne do direito positivo e no sentimento de íntima
necessidade, que lhe acompanha a idéia; e, assim, o direito nio vive na
COIl5Ciâicia comum do povo sob a forma de uma regra abstrata; nela existe,
sim, sob a forma de uma intuíçlo viva dos institutos jurídicos, considerados
em seu complexo orgânico, intuíçlo da qual se extrlIÍ, quando necessidade
SIIfBe, a regra de Direito revestida de forma lógica.

Funte substancial do Direito, poís, é a consciência
comum do povo, que dá origem e legitimidade às normas lógicas que, dela, a
razIo extrai. .

E por que fulamos da fonte criadora do dir~ito, como
ínsita na vontade do povo, organícamente considerado? Porque está, também,
na consciência de nos!o povo, como um costume arraigado, a procura pela
sorte, através dos mais variados jogos. São as loterias em suas mais diversas
fomias, e as várias outras modalidades de jogos de azar.

o objetivo desta Comissão Especial nio poderia ser
mais atual e correspondente à vontade do povo. Não se está aqui querendo
3dentrar os' meandros da moralidade de o jogo dever 011 nIo existir, mas
apenas regular uriIa situaçio de fato existente e \argamente dífimdida em nossa
sociedade: a lIOI1I1atÍZaÇIO dos jogos, dos cassínós;·dcI "jogo do bicho", e as

·suas reperc\l55Õe5em matéria de beneficios que, de sua prática, poderiam
advir para o bem-eStar da popuIaçio. . ..

A hipocrisia com que é costumeiramente tratada a
matéria, tem de ser prestamente obviada, sob pena de o fato socia1,

·ímpu\síonlIdor e criador da norma jurídica, atropelar a VOIllade política, que
nio pode permanecer inerte frente a tio relevante questIo. E isto de fato ji'
vem aconteceDdo: a iriiiea dos jOáos. desde a sua proibiçIo,'vem sendo a
cada dia com mIis inlellsldade rea\iz.adana clandestínidade.

Urge, portanto, que sejam tomadas as medidas
·Iiecessúias para a DormatízaçIo .dCSte !U0 socíal. . . o •

: à.2 - DAS COMiSSÕES E PROPOSiÇÕES ANALISADAS o

· . Ao legalízaçlo doijogos há muito vem sendo perse&uídà.
'Eiulrmé quantidade de congressistaS, atendendo aos apelos da socíedàde; vem
tentando, ao longo de várias legislaturas, a regulamentaçlo de tIO reJevaiie e
,po1amico t~ma.

Assim é que na última legislatura foram~ Uma
, Subcomissão e uma Comissão Especial para analisar e regulamentar a prítíca
,dos jogos de lIZlII" • o funcionamento dos cassinos.

~p11991, pelo,Ato n" 03191 d.a.Presidência da Com.i~
de Constituíção ~ Justiça e de Rcda&40, foi criada uma Subcomíssio Especíal
destinada a~ proposições ~Iacionadas com a legaIizaçio da pritíca
do jogo. Na época fomn analisadas as seiUÍntes proposições:

I) PL 441191, do DepÜtado Rellato Vlallll&, que
autorizava os jogos de azar em geral, desde que,: por concessIo 011 licença

governamental. Outros lhe foram apensados: o PL S19191, do Deputado Josi
Dum, que autorizava a exploraçto de cassinos nà Amazônia Ocidental; o PL
989191, do Deputado Dércio Kaop, que permitia a exploraç!o de jogos de
azar em hotéis-l:assínos, desde que por concessão governamental; o PL
991191, do Deputado Pedro CorlU, que permitia a exploração de jogos de
azar em hotéis e cassinos nas regiões Norte e Nordeste; o PL 1.312191, do
Deputado Arthur da Távola, que autorizava os Estados a concederem
licença para exploração de jogos de azar, com adoç!o de legislação própria e
especifica, e partícipaçJo de cada Estado com 49% na fonnaçOO e aumento do
capital necessário à ímplantaçio do sistema previsto; o PL I.433191, d.
Deputado SéJ'IÍo Cury, que permitia a exploraçio de jogos de azar em
hotéiHU5inos nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Petrópo\is, 110 Estado
do Rio de Janeiro; o PL 1.67S191, do Deputado GiIsoa Machado, que
pretendia que 05 Estados deliberassem sobre a prática de jogos de azar em
municípios com vocaçio turística e em estâncias hidromineraís.

2) PL 442191, do Deputado Renllto Vianna, que revoga
os dispositivos legaia que consideram a prática do jogo do bicho como
contravenção penal. Foram juntadas a este Projeto as proposições: PL
1.101191, do saudoso e ex-Deputado Jackson Pereira, que autorizava a
Caixa Econômica Federal a realizar loteria nos moldes do jogo do bicho; o PL .
1.176191, do Deputado Sér&io Cury, que revogava diversos' dispositivos da
Lei de ContravenÇÕC5 Penais com vistas à legalização do jogo do bicho; o PL
1.112191, do Deputado Paulo de Almeida, que tomava lícito explorar ou
realizar a loteria denominada jogo do bicho, com a devida concessão estatal, e
concedia anistia aos contraventores.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
2/12192, acolheu, no tocante ao funcionamento dos cassinos, (item I acima), o
parecer do Relator, Deputado Jurandyr Paixão, pela aprovação apenas do
Projeto de Lei n° 989/91. com emendas. pela rejeição quanto ao mérito, do PL
44119I e dos de nOs 519, 991, 1.3 12, e 1.438, de 1991 e 2.675192, apensados,
tendo opinado, para todas as proposições, pela constitucionalidade.
jurídicidade e técnica' legislativa.

Quanto aos projetos mencionados no item 2 acima, a
Comissão de Constituíção e Justiça e de Redação opinou, na época, pela
constitucionalidade, jurídicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, ,com substitutivo, do PL 'nO 442191 e dos Projetos de nOs 1.\01,
I.l76.eI.212, de.199I, apensados, nos' termos do parecer do Relator.

Em 1994, pai- Ato da Presidência da Câmara dos
Deputados, de 7 de junho, foi criada outra Comissão Especial para estudar e
emitir parecer sobre todas as proposições em trâmite na Casa referentes à
legalização do jogo.

o Essa Comissão Especial analisou todos os li (onze)
projetos acima citados mais o PL n" 68191, do Deputado Roberto
Magalhies,que proíbe a Loteria Instantânea em todo o território nacional,
este já com 'parecer da Comissão de Constituição e Jl,IStiça ede Redação pela
cOll$titucionalidade, jurídicidade, técnica legislativa e,' na mérito, pela
aprovação, com emendas.

Tendo o sido apresentado substitutivo pelo relator da
CoIJI.Í~. Especial, Deputado Pinheiro Landim, em 14112194, o mesmo,
entretanto, não chegou a ser votado na legislatura passada.

Na atual legislatura, a matéria foi .retomada. Em 10 de
maio .~ . 1,995, por ato da PresidSncia da tâmara dos Deputados, foi
constituída esta Comissão Especial destinadaa.apreciar e dar parecer sobre
todas as proposições, em trâmite nesta Casa, referentes aos jogos e à
regulamentaçlo dos cassinos no Brasil.

Instalada a Comissão em 11/5195, foram desarquívados o
PL nÓ 442191, de autoria do Deputado Renato Viallna, e os q\lC lhe foram
apensados: PL n° 1.176191, do Deputado Sérgio Cruz, PL n° 1.111191, do
Deputado Paulo Almeida, PL nO 1.101191, do Deputado Jackson Pereira,
e o PL n° 68191, do Deputado Roberto MagalhJes.
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A esses, incluiram-se as seguintes proposições: PL nO
4.652194 de autoria do Deputado José Fortuoati, que dispõe sobre a criação
da Loteria de Números Diária (LND), Zooteca, ao qual foi apensado o PL nO
1.074195, do Deputado José de Abreu que dispõe sobre a instituição de
contribuição social incidente sobre o chamado jogo do bicho; o PL nO
4.902/95, do Poder Executivo, que dá nova redação ao art. 288, e acrescenta
parágrafo ao art. 159 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
Código Penal, prevê, nas infrações que discrimina, a atenuação de pena para
aqueles que, como membro de quadrilha ou bando, colaborarem na
responsabilização pena1 de seus demais integrantes, e eleva à condição de
crime a organização do chamado "jogo do bicho"; o PL nO 3.064192. do
Poder Executivo, que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios a título
de propaganda e dá outras providências; e o PL nO 936195. do Deputado
Waldomiro Fioravante, que estípula o direito do vinculo empregatício aos
empregados que laboram em atividades relacionadas com jogos de azar.

a.3 - DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS

a.3.I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta Comissão Especial, pela natureza polêmica da
matéria, houve por bem, sem prejuízo dos seus trabalhos normais, priorizar o
reconhecimento do sentimento atua1 da sociedade quanto ao tema, através da
participação de todos quanto, no seu entendimento, se interessavam pela
questão. Assim foram convidadas para as audiências autoridades, empresários,
líderes religiosos e demais pessoas, sendo que essas audiências realizaram·se
no periado de 1/6 a 2819195. Cumpre observar, que alguns convidados não
compareceram para debater o tema.

L3.2 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS

Dia l° de junho· Or. Ricardo Namem, Presidente do
Comitê Nacional Pró-Legalização dos Cassinos:

Dia 08 de junho.; reunião conjunta com a Subcomissão
de Turismo, da Comissão de Economia, quando palestraram o Or., Sérgio
Nogueira - Presidente da Associação Brasileira de Viagens; or. Cicero de
Sena Neto - Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
ABlH, Or. Nicolau Rezé • Presidente da Associação Brasileira das Empresas
Locadoras de Veículos.

Dia 22 de junho • Or. DércioKnop,ex-Dcputado
Federal, autor do PL 989191; Or. Adolfo Em Filho, Presidente da SANTUR
(Santa Catarina Turismo S.A.)

Dia 10 de a~oslo - rir., Newtoo' Paiva, Diretor da
Faculdade de Turismo do Instituto NeWton Paiva, de Belo Hori2!OOlé; e Or.
Nelson de Abreu Pinto, Presidente da Associaçio ·BrasileiIa dos' Bates.
Restaurantes e Hotéis.

Dia 17 de aloslo - Or. Raymond D. Pike, ex-Procurador
do Estado de Nevada (USA); e Or.,José Favetti; Coordenador Celitral de
Polícia, do Departamento de Polícia Federal,

Dia 24 de apslo - Or.' Sérgio Cutolo, Presidente da
Caixa Econômica Federal, e Or. Sérgio Ballerini, Diretor de Adíninistraçio e
Recursos Humanos da DATAMEC S/A. . ,

Dia 31 de AlOSlo - Or. Ciro BatelIi, Vke-Presidente da
Caesars World lnternatiooal.

Dia 28 de setembro - Or.' José Geraldo Machado,
Presidente da ABLE - Assoeiaçllo Brasileira de Loteriàs Estaduais.

De todas as audiêric~ ficou basícaInà1te finnado que a
legalizaçio dos jogos fomentaria a' indústria do turismo. o cOmércio, o

movimento na rede hoteleira, a indústria de equipamentos voltada aos jop e
a indústria da COIISIrução civil, gerando milhares de empregos. Dados
expressivos no tocante ao fluxo turlstíco e arrecadação de impostos nas
cidades de Las Vegas e Atlantic City, nos Estados Unidos da América, foram
citados, comentados e justificados como decorrentes da exploração da
atividade do jogo naquelas localidades.

Ficou, outrossim, destacado que a alta tributaçio tem
sido responsável pelo esvaziamento dos cassinos na Europa, principa\mente o
mais famoso deles, o de Monte Car\o. Portanto, os legisladores foram
colICitados a considerar, quando da oportunidade, este aspecto, principalmente
pelo fato de que nos jogos "bancados" há risco para os responsáveis pela sua
exp!oração, o que nio acontece nos jogos "rateados", nos quais se enquadram
as loterias e os concursos de prognósticos em vigor no pais.

Enfim, a indústria do turismo no País, os Estados, os
Municípios e a própria popu1açAo, ao ver dos nobres expositores, muito teria a
lucrar com a legalizaçio dos jogos. Entretanto, nio se deve !Io-somenle
legalizar o jogo pelo jogo, mas utilizá-lo como mo instrumento
desenvolvimentísta do turismo.

Quanto ao denominado "jogo do bicho", observou-se que
sua eveDtua1 legalízaçio além de cootribuir para maior arrecadaçJo de
recursos que seriam destinados às áreas sociais, propiciaria, também, o
ingresso~mercado formal de trabalho de enorme contingente de pessoas que
hoje se encontram na clandestinidade.

Também, como vantagem, foi observado que a
legalizaçio do "jogo do bicho" poderia reduzir substaDcialmeII a corrupçio

que, hoje, só coovive com esta atividade por ela se encontrar, ainda, na
ilegalidade.

Quanto à maneira de se explorar o "jogo do bicbo" na~
éventuail~ foram. di5cutidas algumas posstbilidades.

A exploraçJo poderia se dar através de autorizaçIo,
Iiceuça ~ éoocessIo govemamental para a iniciativa privada, regionalmente,
com a~upaçio de serem preservadas as características, peculiaridades e a
identidade deste típo de jogo.

-J ,- ',-' • , •
ESta sêria a melhor forma, segundo os que a defenderam,

de~ .aIcançados, efetivamente, resultados com ~ legalízaçio, pois, se
descaracterizado ficar este jogo na legalidade, proyávelmente continuaria a
existir outro, na forma tradicional, e~I~Í"3do na clan<\estinida;de.

. . ",' Outra possibilidade cogitada seria a exploração do "jogo
do bicho" pela CEF que passaria a adniinistrar esllo mais um tipo de loteria.
Segundo infOl1IlllÇÕeS prestadas pelo presidente da CEF e pelo representante
da DATAMEC, somente com a implantação, prevista para 0C0ITCl' em um ano,
de uma rede "011 lineIreal time" de captação de apostas utilizando moderiIos
recursos de infonnática, hoje aiJida em filse de concorrência, poderia aquela
emjxésa explorar uma loteria com as níesmas caracteristicas do "jogo do
'bicho" ca nlvel regional. ' .

" " '

Ainda, como possibilidade, foi analisada aeiqllol'açio' do

"jogo do bicho" pelas loterias estaduai$.

COIÍlienso,;entretanto; entre todos os convidados, foi a
necessidade da legislaçAo que porventura viesse a legalizar os jogos em
cassinos e o "jogo do bicbo" o fizesse em forma clara e segura, passível de
etCtiva fiscalízaçlo, de fOrma que 05 objetivos e beneficios, pragmaticamente
:deSejados com essas atividades, viessem a ser efetivamente coosellllÍdos;

a.3.3 • DEMAIS REUJI!l9ES REALlZADAS

Dia 11 de maio - 1nstalaçlo da Comíssio
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Dia 18 de maio • Definição do Roteiro de TrabaIbo

Dia 25 de maio • Assuntos Internos

Dia 17 de outubro • Assuntos Intemol

Dia 21 de DOvembro • Assuntos Internos

L4· DO PROJETO DE LEI N" 4.652J94

• A proposiçio em questão, do ilustre Deputado José
Fortunatí, pretende a criação da Loteria de Números Diária (LND) • Zooteca.

Essa loteria, a 5« explorada pela CEF, coofOJ1DC § 1° do
m. 1° do projeto, "consiste em uma nova loteria de números, nos moldes'do
tradicional Jogo do Bicho, com sorteio diário".

Esta nova loteria, a Zootcca, apresentada pelo autor como
altemativa ao "jogo do bicho", seria de âmbito nacional, e nio regional; teria,
no mínimo, um sorteio ou apuraçIo diário e, ainda, ao contrário do "jogo do
bicho", que é baacado, teria a suá premiação feita através do nmo de um
percentual da arrecadaçIo.

Os objetivos do autor, explicitados em sua Justificativa
sio: a geraçio de recursos para financiar o sistema de saúde pública, a
~ de todo um setor de atividade CCOIIÔIIIÍca, que hoje opera
infonnahncnte, e o resgate da cidadania de todo um c:ootingente de
trabalhadores hoje marginalizados.

a:.5. DA EMENDA APRESENTADA

Encerrado o pcriodo para as audi!Dcias e aberto o prazo,
em !219J95, para aprescntaçio de emendas ao PL nO 4.652/94, foi apresentada
lIIIiI, de autoria do Deputado Ivo Mainardi.

Tal emenda, no entender do ilustre propooente, foi
apresentada para manter as caracterlsticas do atual jogo do bicho, na fonna em
que o mesmo é praticado, ou seja, bancado, e nIo rateado como lCOIIteCe com
as loterias exploradas pela Caixa Econômica Federal. Trata, também de
prantir direitos trabalhistas e prevideDCiârios hoje nepdas às pessoas que
trabalham na área.

Estipula ainda percentual de 2,5% (dois e meio por cento)
da arrecadação bruta mensal, que seria repassado para os governos federal e
estaduai. para aplicação na área de saúde.

.Destaca, para cada Secretaria Estadual da Fazenda e para
a CEF, a titulo de remuneraçlo,':> percentual de 0,5% (meio por cento;sobre o
movimento mensal bruto de apostas das "bancas" em fimciooamento no
telrilório naciooal.

Com esta emenda, pretende ainda o autor lISSCB1JI'II' às
pessoas fisicas que comprovem à exploração, há mais de cinco anos,
prioridade nas COIICC$SÕeS para0 jogo do bicho, podendo formar "baDcas", e
delimitar áreas de~ entre si. '

L6" DO PROJETO APENSADO

Ao Projeto de Lei nO 4.652194, em 10/10195, foi apensado
o de nO 1.074, de 1995. O autor do projeto, o nobte Deputado JOIé de Abreu,

pretcDde instituir uma conUibuiçio social, no valor de 30%, incidente sobre o
inOvimcnto mensálde apostas no"joao do bicho", cuja receita será destinada
exclusivamente ao financiamento da saúde.

Segundo o parlamentar, "É~ que aqueles que
vivem • JIW'll!eDl da lei tributária, sem dar ao erário OI recunoI necessários

para que o Estado possa prestar os serviços aflitivamcote lOÜCitadoI pela
popu1açIo, sejam instados a cOlluibuir para as despesas da NaçIo com a área,
hoje pr.oblcmática, da saúde".

B· VOTO DO RELATOR

Esta Casa encontra·se em um de seus lIIODICtllOS

históricos.

As discussões que aqui se processam buscam nova Ofdem
econômica e institucional que pretende a volta do Estado às suas clássicas
funções, a retomada do crescimento, a nonna1ização do fluxo de
investimentos, o fortalecimento da poupança nacional, e, por conseqüência, a
geraçio de empregos e o desenvolvimento social do Pais.

Neste contexto, há que se reconhecer o relevante papel a
ser desempeohado pela indústria do turismo.

Este segmento econômico é o mais importante do mundo
na atualidade e também o que mais cresce e o que mais emprega no globo:
segundo a Organização Mundial de Turismo, sio 110 milhõcs de pessoas, ou
seja, um em cada 15 trabalhadores do planeta. A renda bruta do setor
alcançou, em 1994, a impressionante cifra de 3,4 trilhõcs de dólares sendo
que, anualmente, são investidos 250 bilhões de dólarcs na indústria do
turismo, o que corresponde a 77% de todos os investimentos de capital do
mundo.

Entre tantas motivações que levam os seres humanos li

viajar, e que nos permitem afinnar que o turismo ainda nio atingiu seus
limites, se é que existe um, dcstacamos a que nos úItimós anos tem sido
responsável pela emergência do ecoturismo: a preocupação com o meio
ambiente. Nio se constituindo mais em um interesse especial de po1JCOS, vem
se tomando cada vez mais em um interesse de muitos, e suscitando em todos
um forte desejo de contemplar o esplendor'natural do mundo. '. , .

Com esta motivação, vale ressaltar que, por ano, entre 4 e
6 milliões de norte-americanos viajam ao exterior em excU1'SÕCs relacionadas à
natureza e que cerca de 30 milliõcs de pessoas daquele pais já são vinculadas
a organizações ambiéntai~. '

No ccoturismo ou em qualquer outra motivaçIo turiJtica
que smia, sio enormes as nosSas possibilidades. Somos um pais rico nIo
apenas pela nossa gente, nossac~ nossas arteS; Dosso folclore ou nossa
história, como também pelo privil~gia' de nosSas belezas naturais. , '.. " ' , , ' , . , ,

Tudo iSso 'nós CredClicia, hoje, como o pais de maior
potenCialidade turistica doll1lllllÚ>. Entretanto, infeli2menle, scBuooo dados
também da Organizaçio Mundial de TuriSmo, ocupamos a 45' coIocaçIo cntic
os países com movimentação turistica, tendo sido responsáveis por apenas
0,4% <lésta movinÍentaçio, o que é um número basianté incx~ivo.

Dos nossos municípios, 740 do consideradOs de
interesse turistico.

., Apesar de Pot~ciaIincnle prósperos, na sua grande
maioria, suas ,populações convivelll com' li .difiéuJdade, com a falta de
emprego e com 11.pobreza dcIU décOrrente.' Essa 1iJIta de alternativas, pelos
fluxos mi~órios.que,gera, scmpre-direcíonadosaoS,grandes centros, termina
por criar nas cida&s-dcstino novos problemas e conflitos sociais que os cofres
públicos nIo têm conseguido resolver.

Ncccssário se faz, portanto, traduzir a nossa voc:açio
turlstica em efetiva riqueza, desemlolvimento e emP,regos.

Há que se promover o nílisIDo, por todos os meios.,
facilitando a sua exploraçio, ,seja pelo aporte dê recursos, nacionais ou
csUaIIjJeiros, seja pelo :life8alDCDto de instrumentos que, mesmo como um
apelo, possam impuIsioná-lo.
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Em que pese a opinião de alguns, não há como negar a
importância dos cassinos no desenvolvimento das atividades turísticas. Os
c:assinos representam um grande apelo na atração de visitantes, o que resta
claro quando se nota que, enquanto o turismo se caracteriza por fluxos
dif'creDciados, em períodos denominados como baixa, média e alta
temporadas, o jogo contribui, com a sua presença, para o aumento desses

fluxos turísticos e para a sua ocorrência de fonna pemw1ente e estável. "

Esta afirmação se confirma com o exemplo da cidade de
Atlantíc City, situada na costa leste dos Estados Unidos. Ela foi uma das mais
visitadas DO período de 1900 a 1940 quando, então, entrou em decadência.

Com a autorização para que ali funcionassem cassinos,
tomou-se hoje o maior exemplo de explosão turistica registrado no mundo nos
últimos 80 anos. Tendo recebido, em 1975, apenas 400 mil visitantes, aquela
cidade, em 1976, foi visitada por 2 milhõcs, número este que, em 1985,
alcançou 30 milhões de visitantes. .

Isto se deu não apenas pela abertura do jogo mas, o que
deve ser ressaltado, pelas exigências que para tanto foram impostas, que
obrigavam à construção de hotéis, aneicos aos cassinos, o que harmonizou
assim, estrategicamente, a exploração da atividade com o fomento do turismo.

Na época, a construção civil abriu, de imediato, ,naquela
cidade, 13.000 empregos, o que naturalmcnte provocou a elevação dos
sa1ários da categoria, com efeitos irradiados por toda aeconomia local.

Apesu: disso, entendemos que a reabertura dos cassinos,
seguramente, Rio significa a soluçio cabal para os problcmas que enfrenta o
turismo brasileiro IICID a soIuçio 'para as grandes dificu1dadcs nacionais.

Entretanto, se os c:assinos Rio do a soIuçio, podem,
desde quC cstratcgic:amcntc loca1izados cnl roteiros turísticos, cxístcntes ou a
,imp1aDtar, transformar-se em instrumentá importante para o progresso de
localidades que tenham paIrimônio turístico a ser valorizado ou que DIo
tenham altemativu para seu descnvo1vimento econômico e social.

Além disIo. nio' há .dúvida 'de 'que a legalizaçio dos
cassiDos incentivaria, e muito, o setor artístico naci<lIII1 em timçIó do novo e
lIIIIpIo men:ado de traba1bo que para ele se abriria.

A squir, reproduziÍnos, em parte, o parecer do relator da
SubcornissiO EspCcia1 da ComisSIo de CoostiÍUiçio, Justiça e de Redaçâó, de
1991, deItiIIIiIá a examm.~.~ COIIl a 10jjalizaÇI0 de
prática do jogo, pela apRMIÇIo, COIIl emendas, do~ de Lei nO 989191,

"do Depqlado Dén:io Knop, que,"~te, a, cxp1QraçiQ de jogos de. azar em
botéiJ.cassino e dá outrasP,"O~".

AqueIé Parecer, como foi observado no item ':2 deste
Relatório, em '])12192 foi acolhido pela ComíssIo de Constituição e iustiça e
deRedaçlo.

"Examiuada exaustivamente a maíéria, acréditlmos
ser a liberaçio dojoao t1ator. que, primordialmcnte,
~ dé' 'alguma forma COIIlribuir para o
deseiIvolvimcnto eCoD6oíico. 111'10 se trata de' jlUra' e
simplesmente 'descriuíinar o jogo de azar porque cstcé,
em eerta medida, "tó1erlido" pela sociedade. Há fortes
argumentos a recomendar a h'beraçlo do jogo, mas.desde
que cootro1ada e fiscalizada pelo Poder Pílblico. Por isso,
Rio optamos por Projetos que apenas trata'Jlllll a questIo
como de revoPÇio da contravcnçlo denominada "jogo
de azar", nem por aqueles que desejam que o Poder
P6bIico estatize os c:assinos a exemplo do que bojé faz
com u diversas loterias. Também fomos forçados a
deixar de abrígar Projetos de cunho regional, por
acreditarmOs que a mação dos cassinos· em todo
território lIliciona1 trari benesses inegáveis a regiÕCI
carentes de desenvolvimento econômico.

Por todos os critérios supra expostos, cremos ser o
Projeto n" 989191, do Deputado Dércio Kn012 o que
melhor atende os requisitos por DÓS estudados. .e o mais
completo e abrangente, uma vez que vincula a h'beraçlo
do jogo' indústria do turismo.

Deixamos de adotar as outras ProposiÇÕCI por
diversos motivos: os de n" 519191 e 991191, por sua
fDdole exclusivamente regionalista; o 441191 por se tratar
de hberaçio do jogo sem maiores detalhamentos; o de o"
2.675/92 por nIo conter regras especificas e fOlllCllW o
turismo apenas em cidades que ji tenham voc:açlo
turlstíca; o 1.312191, por diferir a questão do jogo _
governos, e Rio à iniciativa privada, como é tendência
moderna em todos os campos e, finalmente, o de nO
1.438191 porque apenas pretende estender ao Rio de
Janeiro a abertura dos cassinos, tendo, pois, cunho local."

CCJR - '])12192.

Quanto aos demais jogos de azar que siD praticados mas
sem qualquer vinculo com o turismo, podc-s~ afirmar que nem os quo ainda
fiIzem restrições às loterias existentes, exploradas como meio de arrecadação
pelo Poder Pílblico, podem negar o caráter eminentemente social da aplic:açio
desses mesmos recursos,' que vêm, há anos, sendo direcionados às carêDciu
existentes e localizadas nas áreas da seguridade social, infra-estrutura
penitenciiria, cu1tura e esporte.

Segundo projeções da CEF - Caixa Econômica Federal,
neste ano de 1995, o valor a se arrecadar com as loterias ou jogos de azar que
administra deverá chegar a 1,5 bi1hão'de reais. Como c:crca de 30% (trinta por
cento), em média, deste montante, destinam-se às ações governamentais,
pode-110 estimar que, neste ano, quantia expressiva e próxima a meio bilhlo de
reais, a essas ações será destinada. .

Pelas infot1llaÇÕCS, nesta Comissão, do presidente da
ABLE • Associação Brasileira de Loterias Estaduais e também da LOTERJ •
.Loteria. do Estado do Rio de Janeiro, Or. José Geraldo Machado, estima-se
que outro expressivo montante, igual ou superior ao que imagina a CEF

.arrecadar neste ano COIIl as loterias oficiais (1,5 bilhlo de reais), é

.manipulado, sem qualquer incidência tributária, pelos que. exp1oram, na
i1egalidade, o denominado "jogo do bicho".

Como se sabe, a legislação em vigor reserva para esta

moda1idade de jogo de azar, de gnmde aceitação popular, a classific:açio de
.contra~, remetendo sua pçítica à ilegalidade e todos os seus adeptos
para a categoria de cúmplices de ,uma violação à lei. .

Virios parlamentares desta Casa ji se manifestaram a
.respeito dessa questão procurandosolucionã-la de várias fonnas.

A seguir, reproduzimos, em parte, algumas dessas
opiniÕCI que foram cxtraidas das justificaÇÕC5 de projetos de lei que
~ regular o "jogo do bicbo":'

"A sociédàde sob o ponto de vista ético" nIo o
repele ou discriniina, aceitando-o'como um fàto socia1,
como tantos outros, nJo impregnado do juizo de
reprovabilidade que a lei, artificialmente, lhe atribuiu".
....................... .-~ ! ~•••••••••••••••••

Dep. PAULO DE ALMEIDA· PL n° 1.212191

~do' ao. t$te do tempo, esta loteria de números
tem recebido Cl'CSCcnte aceitaçio em todas as camadas da
popu1açIo, a ponto de se ter enraizado ria cultura do
cOtidiano, como bem demonstra, Por eXemplo, a aDsorçIo
de seu jargão' tipo pela linguagem coloQuial dos
bruil · "CIJ'OS.

·••L....................................................•••••••••••••••••••••••••••••••••
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"Passados quase cinqllenta anos do enquadramento
da .Jri!ica ~ joiO do bicho como contraveoçio, mais e
DWS tal medida se revela anacrônica e hipócrita, Por Im

lado, os jogos de azar já fazem parte índissoliavel dos
costumes brasileiros, tendo sido, até~, oficializados
pelo Poder Público, que hoje explora, com sucesso
Loterias Estaduais e Federal, Loteca, Loto Sena e
Rupldinbas." '

Dep.JACKSON PEREIRA· PL N" 1101191

"Centenária, resistindo a tudo e a todos, a prática
CODtravenciooal persiste indeDe i repressio estatal,
&I'IÇIS i símpúia da sociedade, em todos os graus de sua
eslratificaçlo, a demonstrar, somente JlOI' esta realidade
inquestionável, que o jogo do bicbo deve ser
descriminaIizado, a fim de que possa ser reiUlamentado e
CIIII1iDdos os seus beneficios para obras de interesse
social, a exemplo dos demais jogos de azar existelltes e
tutelados pelo Estado, passando esta modalidade de jOiO
a ser tributada. Inclusive pela PreYichcia Social."
.......................................................................................

"A prática do jogo, por s~ nJo ofende, nJo expile a
perigo de Ieda 05 bens jurídicos fimdamentais da
sociedade ou do Estado. Nio sendo relewnte, DI

atualidade, que se o mantenha, demaaogicamente, DI
claDdestinidade." .

Dep. RENATO VIANNA - PL N" 442191

"Em contrapartida, ver-se·iaJn integrados DI sociedade,
trabalhando honestamente, com seus direitos
previdenciários e trabalhistas recolJbecidos, miIbares de
criaturas hoje hipocritamente consideradas verdadeiio.
párias, pelo simples fato de ex~ uma atividade
econômica por todos aceita e apoiada, mas que a lei tem
reltitado em legitimar."

Dep. SÉRGIO CURY PL N" 1176191

Ainda com relaçio aos jogos de _, a seguir
reproduzimos, em parte, o parecer da Comissão de Constituiçio e Justiça e de
RcdaçIo, de 29106193, pela aprovação do PL n· 442191, que revop os
dispositivos 1epis que menciolla, referentes i prática do "jogo do bicho", com
subllituliYO, edaqueles que lhe forem.apensados: PLs 1.101, 1.176 e 1.121 de
1991.

"BuIca a p(oposiçio principAl, PL n· 442191, de
autoria do nobre Deputado Renato Vianna NVOpr os
dispositivos lepis que consideram como contravençio a
prática do jogo do bicho. Justifica-se pela rendíçlo i
realidade "inquestionável da aceitação social a tal jogo, o
que justificaria a descrimina1izaçio."

Em nosso pais o "jogo do bicho" 6 tio aceito que,
atualmente, Çomo·fonna de adequaçIo i realidade, vemos
decisões da justiça do Trabalho obripndo banqueiros ao

. papmento de direitos, como férias e 13· salário, a
apootadores, bem como municípios onde sobre tal jOgo 6
cobrado o Imposto Sobre Serviços • I.S.S. Cabe ainda
ressaItIr, que 70% da popuJaçio brasileira, que 71% do.
atuais Membros da CimaraF~ e 60% dos do Senado
Federal responderam afirmativamente a pesquisas de
opiniIo sobre a legalizaçIodeste tipo de loteria (Data
Folba, pesquisas de 4 a 6 de junho de 1990).

De nada adianta, pois, fecharmos 05 olhos •
i'eaIidade, RO~ nem mesmo tardias demonstrações
draconiana$ de Justiça poderio atingir mortalmente esta
prática já completamente enraizada nos ideári05 e mesmo
no cotidiano de nosso povo.

Na verdade tudo se resWDe a uma questio muito
simples: para que uma detenninada conduta seja descrita

na lei como delituosa, deve o legislador aferir se a mesma
afeta a sociedade, 011 seja, se 6 do interesse lOeíaI que tal
coaduta seja vedada alrllv6s da convenibilidade
intrinseca de uma nonna penal. Ora, a sociedade conviYe,
aceita e participa do jogo do bicho, trata-se de um fato
indiscutível. Proibindo-o, entio, estaríamos agindo contra
o interesse da imensa maioria da popu1açlo, e Dia a seu
filvor, como devem agir 05 seus i'Cpre5elltantes."

CCIR - 29/6/93

Em síntese. tudo até acon comeDtado DOI COIIveace
da necessidade de se leplizar a· prática. dos jOlOl de azar, coa
pralJllatísmo, sem hipocrisia e com Dova vislo.

Esta necessidade nJo excllú, entretanto, medidas de
nature2a moralizadora que devem ser eSTabelecidas, a fim de que oportunistas
nJo distorçam os objetiyos maiores que precisam ser a1caDçados e que
justificam a leplizaçio do jogo: o fomento do turismo, do comérçjo,
indústrias e atividades que lhe são afins, como fatores necessários ao desejado
desenvolvimento, i reduçIo das desigualdades regionais, i geraçio de
empregos e o aporte de recursos aos cofres públicos e is açaes sociais do
goyerno. Portanto, nJo se trata, pura e simplesmente, de descriminalizar os
jogos em questio, mu também de adot. normas de COIIduta e de fitcalizaçlo
para os'que ,pretendem explorá-Ios, pennanecendo sujeitos is penas da lei os
que, DI ilegalidade, exercitem esta prática.

É dessa forma que reconhecemos a matéria, entendendo
ainda que um único instrumento legal deve contemplar a legalizaçlo dos jogos
de azar em cassinos e a do "jogo do bicho", no Pais.

Tal instrumento, na visio deste Relator, no que for
possível, deve consultar a todos os debates e pronunciamentos qUe a respeito,
e democraticamente, ocorreram nesta Casa quando de sua apnlCiaçio DI

ComíssIo de Coostituiçlo, Justiça e de RedaçIo, DI ComíssIo Especial criada
em 7/6194, destinada a~ e emitir parecer sobre todas u proposições,
em trâmite nesta Casa, referentes i lega1izaçio do jOiO, e, também, qora,
nesta Comissio Especial.

Este instnnnento deve, ainda, vinculm' a 1eplizaçlo dos
jogos em cassino ao meremento do turismo flIlcíIitando o progresso daquelas
localidades com petrimõnio turístico a valorizar ou sem a1temativu para o leU

desenvolvimento econômico social; Cstabelecer, o controle desta atividade de
forma centralizada em órgIo ClCÍstente ou que entenda criar o Poder Executivo,
o qual, esperamos, venha a ser; a exemplo do que acooteee nos países
desenvolvidos, o embrilo de uma "Comissio Nacional de Joaos",
independente, de alto nivel, participativa e com poderes para gerir a matéria
como um todo; e prever a' instituiçlo, mediante lei complementar, de
contribuiçio social que incida tanto sobre a exploraçlo dos jogos de azar em
cassinos como sobre a expIoraçIo dd "jogo do bicho".

finalmente, no instrumento legal em questio, há que &.
submetido o efetivo exerclcio das atividades legalizadas, nas regiões dos
Estados e dO Distrito Federal, ao "interesse dessas Unidades da Federaçio, DI

fonna de autorizaçIo específica que daria aos interessados, sendo que, no
tocInte aO "jogo do bicho", com a competência para~lo.

É o que propomos na formado nosso substitutiyo e da lei
complementar que, ao fina1, apresentamos.

Cumpre ob!ervar, que do PL 68191, do Deputado

Roberto Maga1bIes, dó PL 936195, do Deputado WaIdomiro Fioravante, e do
PL 4.902195 e PL 3.064/92, imboI do Poder Executivo, nJo cuidamos, pai'

incompatíveis seus fins com o dest8 Comissio.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n· 4.652/94, da Emenda a ele



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quinta-feira 11 19737

apresentada e do Projeeto de Lei n" 1.074195 que Ibe foi apensado; e do
Projeto de Lei n" 442191, dos seus apensados Projetos de Lei n"s 1.176191,
1.212191, 1.101191 e do seu Substitutivo, Projeto de Lei nO 442-AI91, aliás,
quanto a estes, da mesma forma como também já se manifestou a Comissio de
Coostituíçlo, Justiça e de RcdaçIo.

Por sua vez, CQDÇluímos que os projetos em qucstIO nIo
apresentam repercussio sobre u finanças públicu, dispensando, portanto, o
exame quanto à sua adequaçio orçamentária e financeira.

Finalmente, por todos 05 argumentos antes expostos,
propondo que o Projeto de Lei nO 442191, seus apensados Projetos de Lei nOs
1.176191, 1212191, 1.101191 e seu Substitutivo, Projeto de Lei nO 442-ÁI91,
sejam dados COIIIO prcjudkados, wna vez que nossa proposta contempla os
seus pretendidos objetivos, votamos, quanto ao mérito, pela rejeiçJo da
Emenda apresentada MI Projeto de Lei n" 4.652JY4 e do Projeto de Lei nO
1.074194 a este apensado, e, pela aproYaçio, do Projeto de Lei n° ".652194,
na forma do Substitutivo adiante fonnalizado.

Sala da Comísdo, em 28 de novembro de 1995.

ARACELY DE
Relator

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" DE 1995

(DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
DAI! PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS JOGOS E
. À REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL)

Institui contribuiçlo socia1 sobre OI jogos de
izar e dá outras providénciu.

Art. 1° Sem prejuízo dos tribUtos federais, estaduais e
lIIIIIIÍcipais e de outras coottibuiçõcs destinadas ao financiamento da
Seguridade SociII. fica instituída contribuição social. com base no ar!. 195, I,

. da Coostituiçlo Federal, cuja receita· será destinada, exclusivamente, ao
financiaInçnto da SaIíde e Assistência Social. ..

Art. 2" A contribuição social. de que trata o art. I" tem
por fato gerador o faturamento decorrente da exploração dos jogosde azar em
hotcl-cassiDo, em hotéis que, parJ tanto, venham a seadcquar e em cassinos, e
o faturamento dcc:orrcntc da-exploração da loteria denominada "Jogo do
Bicho".

Art. 3° A alíquota da contribuição social de que trata o
lIrt. l~éde 10%( dcz por cento) incidente sobre o fa~to.

§ 1° NOI cuos de lançamento de contribuiçio social de
oficio, Serhplicada multa de SO% (cinqllcnta por cento). .. .

§ 2°0 DIOIItaDte da contribuiçio social será apurado
-)mente, dmmdo lei' rceolhido até o segundo clia6til da semana
sabIeqOcate

. §~As cootribuiçõcs sociais nIo paps no pruo PRVisto
lCIIo acracidu de rnuIta • juros de mora de acordo com o estabdccido no
art.14.daLei11"8.9Il, de 1995. noart. 13 da Lei 11"9.065, de 1995•.

Art."0 O sujeito passivo da c:ontribuiçIo social de que
trata o art. 1° é a empresa autorizada a explorar u atividades meocioaadu no
art. 2" desta lei.

Art. 50 A receita da contribuiçio social instituída no art.
1° terá a seguinte dcstinaçio:

I - Decorrente da explÓraçio da loteria denominada "Jogo
do Bicho":

a) 20% (vinte por cento) para a UniIo;

b) 40% (quarenta por cento) para OI Estados;

c) 40% (quateDta por cento) para OI Municfpios;

n - Decorrente da expknçio dos jO&Ol de lZlIl' CID

botà-casIino. CID hotéis, que para tanto venham a se adequar e CID cassinos:

a) 40 % (quarenta por cento) para a UDiio;

b) 40 % (quarenta por cento) para 05 Estados;

c) 20% (vinte por cento) para 05 Murúc:lpioe 0Dde se
loca1izarcm 05 botéis-cassinos, os hotéis, que para tanto venham a se adequar
e 05 CUIÍDIlI.

Art. 6° Fica acrescentado o item 101, i Lista de Serviços
anexa i Lei Complementar nO 56, de 15 de dezembro de 1987, com a scguiIIte
redaçIo:

-101 - jogos de azar com prêmio pago CID bens ou
dinbciro:

Art. ,. Esta lei entra em vigor na daIa de sua publicaçlo.

JUSTIFICAÇÃO

A ComissIo Especial destinada a apreciar e <Im' parecer
sobre todas u proposições • trimite nesta Casa, refereates MIl jogos e à
sqlJlllN'I1tIÇIo dos CISIinoI no Brasil, constituIda pelo Ato da Prcsid&!ocia da
Cimara dos DcpuIados em 10 de maio de 1995, decidiu pela lcp1iDçIo da
'.prílica de,ÍOlOl de lZlIl' em bclt6is-cusino, CID batéis que, para tirito venham a
.SI adequar e CID CUIÍDOI, e pela lcplizaçlo da expIonçIo da loteria
c1cn4lmínada ".Joao do Bicho".

Esta dcciJIo,. coasubltadciada no substitutivi.
íprescntado por este relator, estabelece no seu lIrt. 15, que Lei CompIcmcotar
instituirá coatribuiçIo social incidente sobre 05 jogai de IZII' e o "J08O do
Bicho", expIondos na forma prevista naquela proposiçlo.

PortIDlo, o Projeto de Lei CompIcmcotar que ora
.~ via a ateDder iquela cxigfrlcia, incIuIivc quanto à dcstinaçIo e .

diItribuiçIo dos recunelI arrecadados .CID timçIo da atividade 1cpIizada pela
referida ComiuIo Especial.

Procura, ainda, opresente PLC propiciar OI meios PIta
que o ISS • 1'DJpoáo. SoIxe Serviços de Qua1queI' Natureza, tenha sua
arrecadaçIo viabiIizIIda pcIos~ qUI sediarem u empresas
autorizIdu, na forma da lei. àexp1oraçlo dos jogai de IZII' e do "Jogo do
Bicbo".
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~ S1JBSTITUI'IVO AO PRÓ.lETO DE LEI~ 4.652, DE 1994

. DisDIle sobre a leRa1izaclo da P.fátiça
de JOgos ae 32M e dá ouIraspiovi~.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I" É permitida, mediante autorizaçIo dos Estados e
do Dislrito FoderaI, a expIonção dos jogos de 32M em botéis-cassiDo, em

.batéiJ, que PIO taIIl:O YeDham a se adequar e em cassinos, por pessoas
juridicas pmYiamente credeDclldu na forma do art. 4°.

§ I" Na detenninaçIo das localidades onde seria
desenwIvidu as lIlividadcs desc:ritas 110 CIIpIII deste artigo seria

~

I - mstencia de patrimcioio turístico a ser VI!orizado; ou

II - a carência de altemativa,s para o seu desenvolvimento

§ 2° As localidades de que trata o parágrafo anterior
seria definidas pelos Estados e pelo Distrito Federal e submetidas ao ÓI'gio
Fedetal a que se refere o inciso II do art. 11, de modo que, quando do
c:redeociamento, a exploração da atividade mencionada no Ctlpui se
compatibilize com o desejado incremento da indústria do turismo e com as
políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento.

§ 3° Para a referida autorização, a ser concedida por
prazo determinado, podendo ser renovável, serão ainda observados pela
autoridade concedente:

I . integração do empreendimento às condições
ambientais da área escolhida para sua implantação;

II - utilização de mão-de-obra local;

m - realização de investimentos pelo autorizado na
coustruçio, ampliaçio, reforma ou reequipamento de hotéis ou de cassinos.

IV - programas de fOIlllllção e treinamento com efetivo
aproveitamento de profissionais em hotelaria, turismo e serviços afins.

Art. 2° A empresa autorizada deverá preencher,
c:umulativamente, os seguintes requisitos:

I - ser constituída sob as leis brasileiras, çOlIl. sede e
administraçio 110 País;

II • comprovar capacidade econômica e financeiIlI;

m•comprovar qualificação técnica.

Parágrafo único. A exigência di: que trata o inciso m
deste artigo poderá ser satisfeita:

a) com a existêncIa, no quadro de pessoal permanente da
empresa autorizada, de profissional com comprovada exPeriência na atividade;
ou

b) ~ meio dlr contratação de serviçM' de empresa
especializada COlli comprovada experiência na atividade.

Art. 3° Para efeito desta lei, hotel-cassino é o meio de
hospedagem de turismo, classificado pelo Instituto Brasileiro' de Turismo •

EMBRATUR, que disponha de áreas, padrões construtivos, insta1ações,
equipamentos e serviços destinados à hospedagem, prática de jogos de azar,
eotretenitneoto e Iazcr dos lI5Uários.

Art. 4" Será da competência exclusiva do Õrg!o Federal
mencionado 110 ~ II do ar!. 11 desta lei' decidir pelo necessário
CRldeociameDto de intêressados, que os habilitará à autorização estadual ou do
~ Federal pila o efetivo exercicio das atividades de que trata o 3rt. 1°.

§ I" Os pedidos de credeociamento, individualizados por
espécie de empreeodimento 0Dde se pretendam 1tUaI', deveria ser instnúdos
na forma que vier a ser reauJamentada, e acompanhados de imprcsciDdlvel
dec1araçIo da' autoridade estadual ou do Distrito Federal manifestaDdo sua
iDtaIçIo de autorizIr a expknçIo dos jogos de que trata o ctlpfll do art. I",
em localidade que 110 i:nstnmIento explicitará e já definida confotme § 2" do
ar!. I".

- § 2" Pua aná1isC; julgamento de cada pedido de
credenciamento, taxa de serviço, nIo reemhoI5ável, será recolhida peIo&
iDteressadoI, jIJIItD 10 ÓrBio Federal respoosável, na forma e 110 valor que por
este vier a ser fixado.

AJt. 50 SomeDte poderio ser autorizados a explorar a
aIividade de que tnIla o art. I" OI que vierem a ser l:Illdenciados na forma do
arti&o anterior, rauIvado o estabelecido no art. 12 e seus parágrafos.

Art. 6° Nenhuma pessoa fisica ou jmidica poderá deter o
controle acionário de mais de três hotéis-cassinos ou hotéis que, pila tanto,
venham a se adequar, ou de cassinos.

Art." É vedado às empresas autorizadas a explorar a
atividade de que trata o art. I" transferir essa exploração e os direitos ligados à
respectiva autoriz3çIo, salvo sob coodições a serem determinadas na
regulamentaçio.

Parigrafo único. A transferência nio excederá o.prazo de
autorizaçio que, na época, vigorar, obscrvando-se o estabelecido no lá: 50.

Art. 8" É.vedado 105 dirigentes e aos funcioo4rios das
empresas autorizadas a expIonr a atividade referida 110m. 1°:

I - participar 1105 jogos de 32M que explorem;

II • ter sua remlDleraçJG, ou qualquer parcela de IU&

reDIUIlerIÇio, caleuIada sobre o movimento das apostas.

AJt. 9". É vedado às empresas autorizadas a exp10nr a
atividade rcfa:lda 110 art. 1":

I - &zer empréstimos ou financiamentos 101 seus
usuíriOI, sob qualquer forma, seja em moeda nacional OU estrangeira, seja em
vaIora COIIYCIICÍOIIIi que aS representem;

II - ter acesso a beneficios fiscais federais;

m - receber empréstimos ou financiamentos de
instituições financeiras oficiais.

Art. 10. As empresas que explorem a atividade do CIIpIII

do art. I" &am obrigadas a:

I - efetuar, sempre que necessário, para atender e manter
05 padrões e especificações fixados em 1IOnna5 pelo Órglio Federal aludido 110

inciso II do art. 11, obras de conservação e reparação dos edífieíol,.
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mobiliário, uteosílios e equipamentos dos locais onde funcionam os cassinos,
sem prejuízo do que vier a ser exigido~~~~~_órgãos competentes;

11 • colaborar com iniciativas oficiais que objetivem o
fomento ao turismo na área ou regiAo onde estiverem localizadas, promovendo
e palrOCinaDdo exposições, espetáculos ou provas esportivas segundo
ca1eudários a serem estabelecidos com o ffiT-EMBRAnJR e órgIos oficiais
de turismo;

m - promover, em áreas para este fim destinadas,
programas artlsticos, privilegiando artistas lIllCionais;

IV - recolher, em conta bancária específica, o valor que
for fixado, coofonne critérios explicitados na regulamentação, como cauçIo
para o exercíçjo da autorizaçAo mencionada no art. 1°;
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_..... _._-
XI - a fonna e a periodicidãdi<iâS informações

estatísticas, contábeis, financeiras e patrimoniais a serem submetidas ao órglo
Federal de que trata o inciso 11 deste artigo, e às autoridades competentes,
bem como os critérios de sua padronização e publicidade;

XII· composição do órgão Federal de que trata o inciso
n deste artigo, onde ficará assegurada, também, a participação do(s) órgão(s)
de classe devidamente constituídos em decorrência da exploração da atividade
de que trata o art. 1° desta lei, bem como, entre outros, de representantes do
ffiT - EMBRATUR, da Receita Federal e da Polícia Federal.

Ar!. 12. A partir da publicação desta lei, e até a sua
regulamentaçilo, em caráter experimental e temporário, independentemente do
disposto no art. 4°, para cada espécie de empreendimento aludido no Capllt do
art. 1°, fica fàcultada uma autorização por Estado e pelo Distrito Federal.

Ar!. 11. O Poder Executivo regulamentará a aplicaçio do
disposto no art. 1-, observando:

v - manter fimdo de reserva para atender pagamento
deconente do movimento estimado do jogo.

I - o estabelecimento de um conjunto de diretrizes,
CIlnItégias e açIles que vincule, efetivamente, o eKerCicio da atividade de que
trllta o art. 1- desta lei 10 estfmu10 e incremento da indústria do turismo e ao
desenwlvimento sócio-ecooõmico do .Pais;

§ 3" As autorizações dadas na forma deste artigo, a partir
da regulamentação desta lei. somente poderio sei renovadas. se os
autorizados, submetendo-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos
procedimentos estabelecidos no ar!. 4°, vierem a ser credenciados pelo órgIo
Federal. .

§ 4° A não apresentação do pedido de credenciamento no
prazo fixado no parágrafo anterior, ou o não credenciamcuto pelo órgIo
Federal, implicará no cancelamento das respectivas autorizações temporárias,
sem que aos autorizados sejam assegurados quaisquer direitos.

§ 2" A lei mencionada no parágrafo anterior disciplinará:

§ 1° A forma como se darão as autorizações para a
exploração do "logo do Bicho" será disciplinada pelos Estados e pelo Distrito
Federal por meio de lei própria, que respeitará, no que couber, os dispositivos
desta lei.

Art. 13. A exploração da loteria denominada "logo do
Bicho" far-se-á mediante autorização do governo estadual ou do Distrito
Federal, a ser dada, sem o caráter de exclusividade, às pessoas jurfdicas
devidamente constituídas~ que. atendam ao inciso ndo art. 2°.

§ 1° As autorizações de que trata este artigo serão dadas
pelo prazo de um ano, podendo ser renovadas por idênticos praZos, até a
regulamentaçilo definitiva desta lei.

§ 1!' Até a regulamentação ficam os eventuais autorizados
na forma deste artigo submetidos, no que couber, aos demais dispositivos
deslalei.

fi - a atribuiçfto de poderes que entenda pertinentes ao
órgIo Federal responsável acima citado que lhe permitam dispor~ a
matéria, exigir o cumprimento desta lei, e da legislação que a respeito lhe
seguir, fiscalizar as empresas autorizadas, aplicando-lhes, quando for o caso,
u penalidades previstas, em nada obstando a fiscalizaçio de segurança no
Ambito dãS-autoridades judiciais, administrativas e policiais nos três niveis da
FederaçIo;

IV • o estabélecimento dos critérios para o
credenciamento aludido no art. 4°, os quais levarllo em conta, sem prejuízo de
outros, a reputaçao, capacidade 't~ca e econômica da empresa interessada
que deverá ser compatível com o empreendimento; o porte deste e sua
avaliaçio, principalmente, quanto aos resultados pretendidos e relativos ao
incremento da turismo, ã criação de novos empregos, e ã geração de receitas.

11 - a definiçAo do ÓI'gão Federal, existente ou que
entenda criar, a ser respoasabilizad pela implementaçAo do referido no iDciso
lIDterior; coosecuçIo de seus objetivos; e o credençiamento de que trata o art.
4'",

v - a atribuiçfto de poderes ao órgao Federal para
ímprescindlvel habilitação, no que couber, e sem prejuízo dos demais órgãos
competentes, das empresas fabricantes de equipamentos e acessórios
utilizados em jogos de cassino interessadas no respectivo fomecime..lo aos
autorizados mencionada no art. 1°;

VI • a alnbuição de poderes ao órglo Federal para o
estabelecimento das condições para aprovação dos diretores, sócios e pessoal
empregado, a qualquer título, nas salas de jogos e ua gerência das empresas
autorizadas;

VII· as condições essenciais que devcrió cOnstar das
autorizações de que lnIla o cllpllJ da art. 1°;

vm - as condições e requisitos operaciooais, técnicos e
financeiros para o fimcionamento dos jogos de azar;

IX - os serviços que as empresas autorizadas poderão ou
deverSo prestar ao pUblico;

x . as modalidades de jogos de azar permitidas, inclusive
os eletrônicos, bem como as condições para o acesso do público às salas de
jogo;

I - a outorga das autorizações de que trata o caplll pelas
loterias estaduais, ou órgao que definirá;

n - a priorização das autorizações às empresas que,
comprovadamente, possam gerar maior número de empregos no exercicio da
atividade de que trata o Capllt,

m• a preservação, no que couber, das características,
peculiaridades e identidade desta modalidade de jogo; .

IV - a outorga das autorizações por prazo determinado,
nJo superior a 2 (dois) anos, podendo, entretanto, a critério da autoridade
competente, ser objeto de renovação;

v -o estabelecimento de limites minimos para o capital
social das empresas interessadas na autorização;

VI - o estabelecimento, compatível, de caução para o
exercIcio da autorização e de fundo de reserva para o atendimento do
pagamento decorrente do movimento estimado do jogo;

VII - as autorizações serão inegociáveis e intransferíveis.
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Art. 14. O nIo cumprimento das obripções e díIpoIiç&I
eslabeIecidas DeIla lei e em SCIII rep)amentos lIUjeitará .. empraII
autorizIdaI a explorar as atividades mencionadas nos·irtS. 'I· e 13, ia
lCguintes 1lOIDiDaçõcs:

Emendas ao Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei
4.652194

I· advertaocia por escrito;
iNDlCE DE AUTOR

~ - recludo de 1 (hum) • 4 (quatro) .~, ellKlllll.

§1·- ..

§2"- ..

§3"- ..

54·- : .
.) .
b) .

c) .

d) .

Art. 18 - O art. 50 do Decnto-I.ei ri' 3.888, de 3 de outubrD de 1941, paau • vigorar
com a seguinte redaçio: .

•Art. 50 - EsllIbelll<:er ou elCpIorar jogo de azar em lugar
público OU acessível ao público, mediante o PIIlIIIInenIO de en1rllda
OU um ele, ressalvados os ChOS pravíItoI em lei.

AUTOR EMENDA DISPOSITIVO

Agneldo Tim6leo 005195 Art, 17 e 18
Nlhur Virgllio Neto 009195 Art. 104
NlhurVirgllio Neto 010195 Art,13
Candinho Matlo8 012195 Art. 1·
Candinho Matlo8 013195 Art,13
Candinho Mattos 0104195 Art,16
Candinho MaItoa 015195 Art. 17
Cláudio caj8do 004195 Art. 12
IvotMinwdi 000195 Art, 1·
Ivo tMinardl 007195 Art. ao
IvotMinwdi 008195 SubstiMivo
JoH Fortunali 001195 Art. 16
JoH Fortuneti 002195 Art. 17
JoH FortunaIi 003195 Art,13
JoH Fortunali e
Joio Fassatela 011195 Art,13

I .. G'tt'''lI - -- Jost FORTUN~Tt PT !'S li _91 /91

11»-.. llOVII redaçJo 80 artigo 18 do IUboliIutivo do R*lor 80 PL ri' 4.85211I4.

1- ESPECIAL DE JOGOS E C~SSINOS
§ 1· ..
§2· .
13° .
14· .
a) : .
b) .
c) .
d) : ,.:: ..

m • c:aucelamento da autorizaçio COOI decIIrlIÇIo di
iDidooeidadr: pca alllCpkJnçlo da atividade.

Art. 17. O clIpId do art. 58 do Decreto-Lei n· 6.259, de
10 de fevereiro de 1944, passa avlgorar com a sesuinte redaçIo:

"Art. 5.8. Realizar o denominado "joIO do bicbo"
fora doi casos previstOl em lei, em que lIIIl cb

.participantes, coosiderado comprador ou ponto entrep
certa QlWltia COOI • indicaçIo de~ de
a1prismos 011 nome de animais, a. que COllespoucleia
números, 10 outro participante, coosidaado o YeIIdedclr
ou bInqueiro, que se obriga mediante qualquer lOIteio 10
~ de prânios em dinheiro. Pmas: de ... (6)
ineies • um (1) IDO de priJIo lÍIIIplII • multa ao
WIldedor ou bIDqueiro, e di triIIta (30) • quarenta (40)
dias de prisIo cdw. ou multa ao ccqndor ou pomo.

Pena • priJIo simples, de 3 (di) meses a 1 (IIID)
IDO, e multa.

Art. 16. O art. 50 do Decreto-Lei nO 3.681, de 3 di
0IItubr0 de 1941, passa a vigorar COOIa seguinte redaçio:

"Art. 50. Estabelecer ou expIorar.ioBo de azII' cal
Iupr pibIklo ou acessível ao público, mediIDte o
JlIPIIIaIlO de entrada· ou sem ele, msaIvIIdoI OI caoI
previstos em\ei.

Art. 15. Lei Coaiplementar instituirá COIIttibuiçlo sociIl
que iDcidirá especificamente sobre as atividades de que tratam 0I1rts. 1· e 13
desla lei.

Parigrafo l1nic:o: Aplicadas.. peuaIidadea a que •
referem OI~ nem, do .1, o órgIo FederII de que trata o inciIo n
do Irt. lI, QIIIIIto i atividade· mencionada DO Irt. 1·, soIicita'i.
providIoclas das autaridIdes competentes.

11· .
a) .
b) ..
c) II U III • • u·..

d) ..
Ir : .

JUa11FICAnVA

Art. li. Esta leientra em viaor. dIIa de..pubIlcaçIo.

Art. 19. RnopmoIe ..disposiqGa em CClIIIririo.
3D 1.'1 "
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Dt-.. nova redliçio ao.rtigo 17 do substitutivo do R~!~Jor ao PL nO <1.652194.

Art. 17· O caputdo art. 58 do Decreto-Lei nO 6.259. de 10 de fevereiro de 19#, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 58 • Realizar o denominado ''jogo-do bicho", fom dos
casos p<eVÍstos em lei. em que um dos participantes, considelado
comprador ()IJ ponto. enlr8ga certa quantia com a indlcaçAo de
combinações de algartsmos ou nome de animall, a que
corre'flOlldem números, ao outro participante, considenldo o
vendedor ou bsnqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio
ao pagamento de prêmios em dinheiro.

1- DeIpeua Operacionais

a) ComiIIAo da R8IIllIldecforea

1. AQ'nc:iaa IoIéricaI 07% (sala DOl'C*llo)
2. Cap!8dores Avulsos 06% (Mil por.l*llo)

b) Tarifa AdminlSlrativa:

1. CEF 05'll1 (cinc:o-poroanlo)
2. Oalamec 05% (cinco por l*llo)
3. Fundo Tecnológico 02% (doia por oanIo)

1/- saúde Pública

a) Ministé<lo da Saúde 10%
(dez por C8IlllJ)

b) Secr8larias Estaduais da Saúda 15'll1
(quinze por C*llo)

c) Secrntartas Municipais da Saúda 20%
(vinte por l*llo)

111- Prtmio 30% (trlnla porl*llo)

JUSTIFICATIVA

O Gowmo Federal e o ptÕplio Congreeap Nacional, VlIIn~ a legaIimçIo do
jogo do bicho que hillo<icamanta llIlá vinculado à lei da contnMIllÇ6aa panM, gerando com
Iisto uma nlda cIandeatina que hoje tem ramificações na própria crimlnalidada:

Penal • reclUlio de 1 (hum) a <I (quatro) aru, a multa ao
VWldedor ou benqueiro, a de 2 (doIl) • 11 (Mil) _ da prisloo
c:aluIar ou multa lIOlI que salVirem da iJ1larTnediitioa na efeIuaçio
do jogo, lIOlI que fabricarem, lran~, COIlCItJzirem,
PQI8UÍI8lII, livarem sob sua guarda ou podar, cedantm ou
trocarem Iillal com~ do jogo ou matarial ptÕplio para •
sua afeIivaçio a 801 que facilitarem • sua tllIIlizaçIo.

I Cabe ao ExeaJtivo bulcer aII8mativas de formaIizaçio da atividade 8COnOrnica
repreI8llla o tradicional "Jogo do Bicho", da forma tmnsparente, QlII1IIldo __ a ,.::.
!ando o papel do indivíduo na SOCiedade.

51"· ...) :.

b) : ..

c) ..

d) ..

52"' "

OI objelivoa 110:

" Criaçlio da uma nova loteria de números nos moldei do "Jogo __ ilieho".

• Geraçio da reanos panI financier o sistama da saúde P\lblica,
• FormaIizaçIo da todo um llIIor da atividade llCOllOmica que hoje opala ln1onnaImanta.
• Resgate da cidadanio: de todo um contingente de trabaIhadorllI hoje marginaliadoa.

JUSTIFICATIVA

A~ lII1*lda Iam como objetivo buacar • c:riminaIi%açIo da atividade da
organizar a arnpr.-ler i!egalmante o chamado "Jogo do Bicho", atualmente COllIidarado
c:ontravançIo.

Tem, tamI*n, o inlui1D da .-primlr uma prática cuja toIertncia proporcionou a
_ ~ com ouIraa infrIl<;:eM peI)8ia a que tanIoI prejulzos traz ao Estado de Oirailo.

>Ter no mlnimo um lOtleioIapuraçIo diirio;
>Ter como Jl'8ÇO mínimo ou unitário da llpOIla, uma valor CClllIl8lIWI com o podar
aquisitivo da populaçlo.

O~ projalo Iam por premiuaa báSical:

• Ulitizar atual eatrulura operacional, de alcanca nacional, dai lolilIriu aluaiI, OU Nja, •
Caixa EconOmica Federal e • Oatamec, emP<9SM do Governo, ~ 8lqllIriincIa
operacional no setor li de 2<1 anos.

" Aproveitar o momanto político e o atual apelo nacional por tranapartncia a 1agaIidada.
promovendo o Iançamenlo imediato da nova loteria em ClltCII da 70% da .-.ela aIUaI. porI
independer da rnaioreI inveetimentol ou a/teraçóea 1I1ic%pen1CioCllIia, ficando •
implantaçlio dos 30% _ • _ reailzado em curto pnIZO a rnacIlanW lOIu9Oaa
adequadas tan10 téalica quanto economicilmente.

>7% para • própria case Iollinca
>6% para pagamentoSClOI capladorea aw.os
(Ex. apontadoresIanotador do jogo do bicho que -ao regialradoa a cradanciadoa
peleCEF).

• Que ..... arracadaçio tenha daItInaçIo 8lO:klalvII para o Iialarna pIlbIioo da uúda com
repaaaa imediato ru nIveiI Municipel. Estadual a Federal.

" Que OI Estadoa a Municlpioa participem da opwacionaIizaçI do llCMl jogo vIabiIiundo
sua impIanlaçio e integraçiCl _ eantroa da~ a~ lIlnMa da
conv6niOl com • CEF e. Datamec para afaiIoa da rnar1<ating alrlform6lica.

" 'Arregimentar •~ atuaImlInte ampragada da forma no jogo do

bicho, mediante comislio lIObre a caplaçio da apoa1a a viabil'JZ8I' pera o jogo oftciaIl1Of'08
mecanismos de venda.

, • Pagamento da ComiIsIa lIObre vendas as C8HI iotéricaa, sendo que O parcanluaI da
10% lIObre a anecadaçio dava aerllUim diltribuído:

I As despeIaI operacionais para a manutençIo a oparacionalizllçlo da Lolaria da
Números Oiárte, vinculadOlllOll seguintes itens: ::!

I
.Tendo em vista que jogo "b8ncado" obriga • exiIl6ncia da~ (daacarrago da

apo&taI ou c:otaçto da dalarminadoa llÚITMllllII) pouco~ a que daiqm dINida
quanto. sua lisura (a benca nunca quebra), o jogo a _ cIiado Ialj. _ PlWfTlIIlçIo lIlIa
através do mtflio de um percentualda~.

I"Tendo em vista.~ da or.- uma aItemaliv.ao jogo do bicho como lIIUaImanla
é conhecido, o jogo a _ criado deve:

I
I) IIIlIlII[

~PT RS ...lll..LnA.

I'~1"__

Dt-aa nova radaçio ao artigo 13 do Ilàtilutivo do Relator ao PL nO 4.652194.

Ar!. 13 _ A tIlCploraçio, a<ganiz8ÇAo a axacuçAo da Loteria da Números Diária (LNO)
compel8 • Caixa Ec:onOmica Fadaral.

51" - A Lcúria da Números Oiárta da que trata o caput daote .rtigo consiala
em uma nova loteria da números, ru moldes do "jOgO do bicho". com
lOrtaio diário.

52"- A Lcteria da Número& DiiIria receberi o nome f8nlasia de "Zooteca".
5 :JO - A capCaçIo dai apoclaI aenIi realizada nu ag6ncias IolélicU alou por
~ avuIIos, ragillradol e credlInciadoa pela CEF.

5... - O procaaaamanto dai apoatu -* realizado pala ernpnIlIlI OATAMEC
SlA - SiIlamaIa Proceaaamenlo de Dados. .

5 se - A anecadaçIo da Loteria daN~Diária terá • seguinte destInaçio:

1:_ ESpECIAL DE JoGOs E CASSINOS
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>2% para utilizaçIo em dManvoIvilTlllllto e rnodernizaçIo do produCD LN.D.
sendo que _ lIJndo davari _ ga<8rlCiado" por uma comiMIo trIpaltita

DatameclCEF~

>5% para a CEF que utilizaIj _ rac:ur- para o _1Ciamanto, c:onlroIa e
rnoníIoraçio do produlD LN.D.
>5% para a Datamac que utiIizlri _ reanoa para Clpal1ICÍOllaIJ o produlD
LN.D.

lo Tarifa Administrativas -~ .cbre a a-=aclaçlo que dew cobrir Da ClIáo& de
operacionaI~do jogo. de l\IIl manulançio e l\IIl rnodernizaçIo. aaaim diMrilluída:

I

'

0 ~ Pública· ela petC8lltuaia deItinadoa para aplicaçlo. única e~ para o
cua1IeíO da área de Saolda Pública, daverio..a seguinte deIIineçIo:

>10% para o Miniel*io da Saúde aplicar na manutençioe~"""'" da rede
hoIpitaIar púbica; , ....----.-

>15% para .. 5ac:ralatlas Esladuais de Saúda, que MIá aplicado na melhoria do
Sistema de Saúda EaladuaI e em Npecial noa municlpioa do .... Estado onde nio
houver arrecadaçIo MIIiciante para contribuir na impIantaçIo e manulençIo do SUS.
>20% para .. SecrMaiM t.lunic:ipM de 8aolcfe a _ aplicado no Sialame Onico de
Saolda do MunicIpio.

JU5TIFIClIçlia

o que sa prBtlN'lde COln • modiricaçlo proposta 'c~lllNntar o

texto, registrando a obrigatoriedade da atendilMKlto i ire•.social vieando • ro~

mação de mão-de-obre IIspecializada, treinada 11 betn rllftJneradl.

A implantaçio de Eacobe Prorissionalizante., daverlo aer cri!,

daa com aI rscursolS arrecadado! na própria atividade'.,

015 curso. ministrado! naaa•• Escolas, teria que abranger toda.

ai atividades inerentee aos C8s.inoB.

[?;~::.::..- ---: ..=~c::;....---_

"JOGOS E CASSINOS NO BRASIL"

° P1tmio - como faIor de c:on1ribuiçio para maIhoria da aaúde pública Da Govamoa FedelaI.
Estadual e MunicipallIbrirIo mio doa irnpoallllI incidanltla lIObra o produto LN.D.

>30% da Ief'á ratMda doa da LN.D.

I
A decido política de o1lcializar o Jogo do Bicho lIIlá intimamente vinculada • melhoria

de Saúda Pública Bruilaira. oportunizando o rugate da cidadania de uma percaIa da
Soc:iadade que hoje lIIlá marginalizada.

Esta cIaciIio Iam caráter ami_ 1OCiaI. paio que esparamoa c:on1ar com o
necesúrio apoio de llOIIIoaU_ Para para a aprovaçio da~ proposiçAo. AGNA LOO rrMTEO

ll~llt_
l~

30/11/95 ~
'---=-----~-~===-

ll-.rm.
111'-

.... oI asa, rerta. a08 Jogo; • i regulaMfltac;lo dos CU.inol.

I... Cliudio C.jade ~

• Acrncantll-•• .a I 211 do Art. 12,

do Substitutivo do Projeta .. Ld na

4.652, de 1994, o aaguinta texto:

Art. 12 - , ..

§ ~ _ P.,ti • regul~t8Ç1o fie.. oa avantuaia- tiltariudoa na

fo%'lH de.h artigo submetidos, no que couber, 101 d-.ia -di~oeit1voa dl.ta la!

• â obr!g.c;la da criar .acala d. t'orruçio prori.aionaUzanh, no Imbita da••

atividad.. dIlnnvolvid•• palol Cu.inca.

EMENDA MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LE I NQ 4.652. DE: 1. 994.

D6-ee. doe hrte 17 e 18 do Subetitut1vo
ao Projeto de Lei-N2 4.652 I 94••
seguinte redaçAo

Art. 17. Revoaam-se 08 art8. 50. do Decreto-Lei H2
3.6B8. de 03 de outubro de 1.941. e 58. do Decreto-Lei
N2 6.259. de 10 de fev~reiro de 1.944. bea como ••ua
p~rálrafoe e alineas.

Pará.rafo Onico. Em decorr~ncia desta 1e1. apllea.-.
se As condutaa deatinada8 a explorar, a realizar, a
assegurar.· a omitir ou a retardar ato d. ofieio,
inclusive por a880c1ao&0, vi~ando A prAtica 408 "Joaoa
de Azar". o diapoato no art. 2Q e seu parã.rafo dnico,
do Decreto-Lei N2 2.648. de 07 de dezembro de 1.940.

Art. 18. A explorllção de- qu",lque .. t1po.~de "Joao de
Azar" compreendido na pre~ente lei, se. autorizaç&"o- do
Poder P~blicot ~erá pun~da ~dm1n18trativamente ooa
multa fixada em 100.000 UFIRe em favor da Uniao
Federal. aléa do encerramento imediato da8 atividades.

Paráarafo Onico. O proprietario do imóvel onde 88
realize o "Joao de Azar" n!.o autorizado, reaponderá l

~olidariamente com o infrator. ~~rante á Uni&o 'ederal,
pela multa e e~ua ace8e6rioe .

.1USTIFICATIVA

o Código Penal em viaor desde 1.940 estabelece •. no
t 22 que "ninaué1ll. pode ser punido por fato que

~:~ a~o~terior deixa de considerar crime. ceseando ec
virtude dela a execuçAo e 08 efeitos penal. da aenteàca
condenatória.
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Por outro lado, a tendência da moderna Ci6ncia
Penal é substituir a8 penae curtas de prieio por outra8
medidas maie eficazes de caráter repreeaor. Neste
sentido, pronunciou-ae o Exmo Sr Minietro Aeeis Toledo.
recentemente. atravêe do Programa "A Voz do BralSil".
NelSta linha de raciocínio. ee legalizarmoe 015 "Joaoe de
Azar", é contradit6rio mantermoe uma 1e&ielao&0 penal
que nunca funcionou efizcamente.

Xete principio. consolidado ao 10n80 dos anoa de
boa prAtica le.lelative. já foI adotado por esta CaBe
quando. após a redemocratizaç60 do Paia, anistiou 08
processados • condenados por crimes praticados durante
o reaime dit~torial. Foram anistiados eeqüestradores.
banidos, 4eealtan~~e de bancos e subversivos. Aiaune
desses perse&uldoa ~oliticoa hoje nos honram com a sua
pr••ença no Conareeeo Nacional e na vida pübllca. Nosso
atual Presidente da República é um exemplo vi~o de ex
exilado.

Propomoe
leai.e l ..çl.o ell
eevera., que
de15elStlmulando
propriedadee.

traneformar o descumprimento à nova
lnfraçAo adminietrativa punida com multa

atinalrá o proprietário do imóvel
locaoõee ou utilizacõee aventureira" de

II - .........................•......•...••......••

III - .......................................•..•..•

IV - .•••.••••••••••.••.•••.•••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

o projeto do 'ilustre Relator deixou de conte.plar
as e.barcaça.. turlstlcaB no elenco dae atividade.
passíveis de exploraçl.o doe "Joaoe de Azar.... o que
contraria 08 intereseea do incremento do turi••o, e
diver&e da le&iolaçll.o sobre a matéria de in~Dero.
paisea 11torAneoa do mundo.

As limltaoOee impoeta~ e a subordlnao60 às
autoridades navaie dizem reepeito à própria natureza da
atividade. coa vistas à seaurança nacional e dos
uau",rlos.

De qualquer forda~ é preci~o que S8 açautele e ae
discipline a autorizaoko n!o permitindo que eebarcaçõee
deste tipo fiquem atr&cadae no~· p~~~oe. ou &nCO~ada8 ea
prata. famoeas do n08eo ~~tor~l~ desvirtuando a~
finalidades da lei.

Il..nMN
tll"-

06/12/95-
l_E ESPECIP.L "JOGOS E CASSINOS NO BRASIL"

IVO MAINARDI

lI1TlIJIIllJltICII

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
AO PROJETO DE ·LEI N2 4.652.DE 1.994.

ESPECIA L "JOGOS CASSINOS NO BRASIL"

Art. 32. A aliquota de contrlbuiç&o 80c1al. de que
~rata o art. 12, é de 7 % (eete por cento) inoidente
sobre o faturamento.

Dê-ee~ ao art 32 do Projeto de Lei
Complementar ao Projeto de Le~ N2 4.652 /
94~ a eeguinte redaç&o:

§22 ..•••...........••.•...........•..•••••••••••.

§ 32 ........••..••.•.............•.•••••....••......

§ 12

l~

II~
Ill_

006

IVO MAINARDI1-
EMENDA MODI~ICATIVA AO SUBSTITUTIVO AO

PROJETO DE LEI U2 4.652.D& l.994.

Dê-ee. ao art l2 do Substitutivo ao Pro
jeto de Lei N2 4.652 I 94. & ee&uinto ro
daçll.o.

Ar~. 12. • per.1tlda, mediante autorizaç&o do
Governo Federal. a exploraçAo doe joaoe do azar e.
hot'ie-caeainos. em hotéis que para tanto venham a ..,.
,adequar. em caeeinos e e. embarcaçOee turleticae co.
caeeino. por peeeoas juridica" previamente credenciada.
na forma do art~ ~2~

§l2

I -

lI-

122 •••••••••••••••••.••••••••.••••.•••.•••••••••••

§32. A•. ellbarcaçOee: turieticas dotada. de cas81no
•• eubord1nar40 Ae autoridadee navai. e. eua.
pecu11aridadee, ficando o funciona••nto da. aala. d.
joaos liberado exclusivamente quando em cruzeiro
tur1etlco, fora doa portos. em áau.. aari:i... e
fluviaie a serem definidas na reculament_cao.

1 42. Para & referida autori~aç~o. a Bsr çonçedida
,por prazo indeterminado. ser&o ainda observado. pela
autoridade concedente :

I - .

§42.·Ser6 isento do pagamento do Imposto de Renda
o valor do pr~~lIio palio ao apostador do "JOIO do Bicho".

JUSTiFICATIVA

A reduç&o da allquota de contrlbuic&o aoc1al. de 10
para 7 X, objetiva~ prinoipalmente. minimizar a
~one.aç.o fiacal que eventualmente poderia ocorrer
devido ao excesso de ônus incidente sobre • renda
bruta, em face doe demais encaraoa trabalhistas,
previdenciários e tributários.

A isenc&o .do paaame~to do Imposto de Renda para o
V'alor do prl!1D10 pa.o ao a.poatador do "Joao do Bicho"
Justifica-se devido :

_ aos baixos valores deeaes pra.ios individuais, na
sua maioria inferlorea a R$50,OO ;

_ ao custo d1ependido COM a arrecadaç80, que
1ndubitavelmenteul~rapae8ar1aO v~lor arrecadado.

A baixa'freqüAncLa com que ocorre. prAmloe in
dividuais com valoreB 8uper1oree & R$50~OO.

Reclbido na Com:uio Esplcial

Em,~d._~d •...Y

~ ;.'"

-~----:~-----,1.D5 /12/ 95 ~..
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I
122. Para análiae e julaamento de cada pedido d.

credenciasento, serÁ recolhida. peloa intereasado••
taxa d. eervl~o~ nAo reeabolsável, junto ao Oralo
Pederal reopona6vel, na forDa e valor que por eate vier
a aer fixado.

Ar~. 52. Somente poderao 8er autorizados a explorar
a atividade de que trata o art. 12, 08 que viere. a aer
credenCIados na for•• do artl.o anterior~ r •••alvado o
estabelecido no art. 12 e seue pará.rafoa.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI N2 4.652.DE 1.994.

DIBP~B Bob~e a le8allzaç~o "da pr'
~ic. de joao8 de azar e d~' outras
prov1d6ncle.s.

Art. 80. Menhu.a peaaoa juridica poder' dete~ o
con~rol. aclon.rio de maia de t~•• hot6ia-caasinoa ou
de hot6ie que venha. a •• adequar para tanto. ou de
caaaino••

Art. 7g. • vedado às empreSAS autorizadas A
explorar a a~lvid.de de que trata a art~ 12 tranaferir
eaa. exploraoao e os direito8 118ados A respectiva
autorizao.o. oalvo sob condicõe$ a eere. deter.lnadaa
na re.ula.entao~o.

Art. eg.• vedado aos diriaenteB e ao. funcion'rioa
da. emproeaa autorizadas a explorar a atividade
referida no art. 12 :

~PI'IllI RSI.. IVO ~AI"AROI .-

I.. ESPECIAL "JOGOS E CASSINOS NO BRASIL"

I - •• r constltuida .ob ao lei. bra.llelraa. coa
oede e adalnl.eraçAo no Pale;

Ar~. 22. A eapresa autorizada dever6 preencher.
cumulativa.ente. o. se.uintea requisito.:

Ar~. 32. Para ofelto"dsota lel. hotel-c•••lno. o
•• io d. hospeda.e. de turio.o classificado pelo
Instituto Br••ileiro d. ~qri.uo- IKBRA~UR • qu.
disponha da 'reaa. padrae. conatrutiYOD~ ln.talaç6ea.
equipa.entoa e oerviços destinado. & hooped•••••
::::~~::. de jo.oo de _aar. en~r.t.nl••nt~ e lazer do.

definanciallentoa

Federal. exietente ou que
reepon8abilizado pela

no inciso anterior,
e o credenciam~nto de Qué

t - afetuar obra. de conoerveçAo e de reparaçAo doa
edificioa. aobili'rio. utenailioe e equipamentos doa

locaio onde funcionaD 08 caesin08. se. prejuizo do que
vier a •• r exi.ido pelo. de.ais 6r.&o8 competentes.
ze.p~. que necessário p&~a atende~ e manter oe ~adr~e&
e especiflcaoftee fixados em normas pelo Ors50 Federal
aludido no lnclao 11. do a~t.· 11 ;

II colabor.r co. iniciativas oficiais que
objetive. o to.ento ao turismo na 'rea ou reai&o onde
e.tivere. localizada.. promovendo e patrocinando
expoaioOee. eepet'culo. ou prova0 eeportiva8 secundo
c&lend~rio. a ••rea eetabelecidoa co. o IBT - EMBRATUR
• 6ra&oa oficiaia de turl.ao ;

I I t '- pro.over. ea 'reae para este fi. destlnadaa.
pro.ramas artisticos privl1eaiando artlata. nacionaia ;

IV - recolhar. ea conta bancária e.pacifica. o valor
que for fixado coa0 cauç&o para o exerc1cio da
autorizaQ&o aencionada no art. 12, conforme crit6rios
explicitado. na reaula.entaç&o ;

V _ manter fundo de ~eeerva p~ra &tender paa6"n~o

111 receber aapréstiao. ou
in.tituiç&ea financeiras oficiaio.

Ar~. 10. As .mpreaa. que e~plorem a ativid&d. do
capu~ do art. 12 ~lc•• obri.adas a :

I - participar noe jocos de azar que explor.. ;

11 - ~er 8ua re.uneraç&o, ou qualquer parcela de
sua r ••uneraolo. calculada sobre o .ovimento daa

Art. 92. • vedado à. empresas autorizadae a
explorar a atividade referida no art. 12 :

I - ~as.r empr••tiao. ou financiament03 a08 aeU8

uau'rioa, sob qualquer forma, seja em .o!da nacional ou
eatran&.lra, .eja •• valores conv8nc~onai. qu. as
repr••entem ;.

11 - ter &0.8eo a bene~lcioa fiacaia federaio ;

IV o estabelecimento do~ crit~rloe para o
credenclaaento aludido no art. 42, oe quais levar&o em
conta. eea prejuízo de outros. a reputaç&o. 8e
capacidadeo t~cnica e eoonômica da empresa interese~da~

que deverAo ser compativeie com o e.preendlmento~ o
porte deste • sua avallaçAo Quanto aos resultados
pretendidos. principal_ente 08 r~lativoe ao increm.nto
do tUrlemo~ • criacAo de novoe e~preaos e à .eraçAo de
receita.,.

11 - a deflnlç&o do Ora&o
entenda criar. a ser
iaple.entaçAo do referido
con••euçao de eeue objetivos,
trata o art. 4Q ;

111 - a atribuic&o de poderee que entendà
perti~ent.o ao O~a&o Federal respons..aVa"t~:la..c.1D:x~:i:dO~
que lhe peraita. dispor aobre a.~ •
cu.prlmento desta lei e da ~eci81açao especifica que
lhe eeauir, fiscalizar as empresas autorizadas
aplicando-lhea, guando for o caso. a~ penalidade~

preVistas. ea nada obet_ndo • fiecalizao&o de se.uranoa
no Ambito dao autoridadeo judiciais. adminletrativac e
policiais. no. tr&c niveia da FederaoKo ;

Art~ 11. O poder Executivo reaula.entarã a
aplicao&o do disposto no art. 12, observando :

I _ o eatabeleci.ento de u. conjunto de diretrizes.
eatrat6aiaa e aç688 que vincule. efetlvamente~ o
exerc1cio da atividade de que trata o art. 19 desta lei
ao ceti.dIo e incremento da ind~stria do turismo e ao
deaenvolvi_enta s6cio-econômico do Pai e

decorrente do movi••nto ••timado do joao.

nuopara

Ar~. 12. • p.raltlda. medlan~. &u~orizaOao do
Governo Federal, a explorac&o doa joaoe de az&~ e~
h~t61.-c••a~no•• ea hotéi8 que venha. a ae adequar para
~::~:~c~a::.c::~~~::~~~r&::~.~~~ jur~dlca. preYla.en~e

f12. Na deter.tnaçao das localidade. onde eerla
dea.nvolvidaa as &~ividade. deecritas no caput deste
artf.o. devora0 eer conalderadaa :

V.lo;lsado~x;:t.n~la de patrl~Onl0 turlstlco a a.r

11 a OBranO!a de alternativa.
d•••nvolvi••nto econôm1co-aoeial.

122. A. localidad•• d. que trata o par6arafo
anterior eerlo definidaa pelo OrcAo Federal. que ••
ref.re o inci.o lI. do .rt~ 11. de .odo que •
explorao&o da atividade ~enelonad. no c ...* a.
co~patlbillze coa o dea.jado incr••en~o da lnd6a~rl. do
turisGO e coa a8 pol1t1ca. naclonala ou r ••lonal. d.
d•••nvolvlaentio.

132. Para a referlda autorizaolo. a .er concedida
por prazo indeterminado••erAo ainda ob.ervado. pela
autoridade concedente :

Dt.arao o o empr••n .en o e e
ambientai. da área e.colhida p.ra eua laplan~aoao;

11 - uti11saç&o de .ao-de-obra local;

III - realisaç&o de investiaentoa pelo autorisado na
con8truç&o. a.pliaçAo~ reforaa ou reequipaaento d.
ho~'i3 ou d. c •••inoa;

IV pro.rama. do for.açAo e de treinaaento co.
ef.tivo aproveita.ento de profisaionai... hotel&ria.
turleao e aerv1Qoa afina.

Art. 4Q. Será dA cORpetencia exc UB va o ra o
leder&l mencionado no 1neiBO 11. do &r~. 11 desta lei.
de.cidir pelo necelulãrio credenclaaento de ·interelloados.
que 08 hab111~ará '.utorizaçAo para o efetlyo
exercicio da. atividades de que trata o art. 12." ..

;lQ. Oa pedidos do credenciaa.n~o.

individuali3adoa por eep6cie do ~.pre.ndi••nto onda ••
pretenda. atUar. deY6~&0 ser instruidos na for.. que
vier a ser reau~aRentada.

11 - comprovar capacidade .con~Dloa e financeira;

III - coaprovar q~allfic.çlo t6cnlca.

Par4arafo Onico. A exi.Ancla de que trata o 1nclao
III. de.te artlao. poder6 .ar aatisfeita:

a) co. 4 existlne1.. no quadro d. peaaoal
per.anente da ••pr••a autori.ada. de prot1aalonal co.
co.provada experi6ncl&,na atividade. ou

b} por ••10 da cori~rataçao de aervlco. de ••preaa
especializada co. comp~ovad. experi6ncla na atividade.
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I - apreeentaç&o do contrato SOC141 conetltut1vo da
peS80a jur1d1ca dev1damente leaalizado;

II a priorizaç60 dae autorizações àe empreDAS
qüe, comprovadamente. gerarem maior n~mero de empre&08
no exercicio da atividade de que tra~. o caput

§22. Até a reaula~entaoao. fica. oa eventuais
autorizadoe na forma deete art1&o 8ub.etidoa~ no que
couber. AOS demais dispositivo& destA lei.

de
do

com

ecOnÕJl1CA

objeto

iapor-ae-I. novo
co.o atividade

de recuraoa para •
a qualquer outra

Par~.~afo On1ca. Aplicadae ae penalidades a qUe se
referem 08 incisoa 11 e 111. do caput, o "Or.ao Federal
de que trata a inciso 11. do art. 11, quanto à
atividade mencionada no art. 12. e a CBF~ quanto ã
atividade mencionada no ar~. 13. &olicit~r&o aB
providAnoias eepecificas das autoridades co.patentes.

Art. 17, A ex.plor.e..c.&o de qualquer tipo de "Joao
Azar" compreendido na presente lei~ ~e. autorlzaçAo
Poder Público. s~r~ ·punida administrativa_anta
mult;a fixada e. 100.000 UFIR,,_

11 coaprovaçAo dd capacidade
proporcional à pretenDao do r~querente;

111 prova do recolhimentO d~ cauoAo fixada na
leaiDl~9&0 complementar;

JUSTIFICATIVA

Parágrafo Onioo. O proprietário do lm6val onde ee
realize o "Joao d. Azar" n&o autorizado. reDPondera
eolid&Tia~ente oom o infrator~ pe~ante ~ Uni&o Feder~l.

pela multa e seU8 ace886~ioa.

Art. l8.·Lei Complementar instituirá contrtbuiçao
social que incidirá eapecificamente ~obr~ ao. atividades
de que tratam oa arte. 12 e 13 desta 10i.

Ar~. 15. O reconhecimento' de vinculo laboral de
qualquer natureZA e e8U8 decorrentea aceesórioe fiDcai_
e previdenciários. entre 08 diver8~D ti~nD de
funcionArias, quer com a peD50a juridlca. quer CQB

seus antece~80ree~ ee far~ ~omente 6 part.ir da ~laenCla
desta lei.

Art. 16. ú nAo cumprimento das obri.açõeD e
dieposiçõee eetabelecidas nesta le1 e em ~eus

reaula~entoa sujeitará A8 empresas autorizadae a
explorar as atividades mencionadas no~ arta~ 12 e 13 às
eeguintee cominaçõee :

1 - advertência por escrito ;

11 - euepeneKo temporária das atividades;

111 - cancelamento da autor~zecAo com declaraç&o de
inidoneidade para A exploraçAo da ·a~ividade.

IV prova de inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintee do Ministério da Fazenda.

Pará,rafo On1co. Sobre o valor do p~~aio paao ao
apoetador do "Joao do Bicho" nao incidirá ImpoDto de

Renda.
Art. 19. Revoaam-ae oa artD. 50. do Decreto-Lei N~

3.688. de 03 de outubro de 1.941~ e o 58, do Decreto
Lei N2 6.259. de 10 de fevereiro de 1.9~4~ eeUS
parágrafos e a11neae.

Art_ 20. Esta lei entra em vigor na data da nua
public8..Q&'o.

08 "Joaos de Azar" sempre foram
lealDlaç~o federal.

Com o advento da Lei N2·8.672. de 06 de julho de
1.993, e do Decreto ~~º 981. de 11 de novembro de 1.993.
dentre outras prescriçõee. delegou-8e competinoia aoe
Eatados para le.islar sobre credenciamento e
autorizAç&O para funcionamento das CaDaa de Bin«o. C0l10
dispOe o art. 40 do referido Decreto.

A experiéncia tem-se mostrado profundamente
neaativa, sendo, inclusive. re8Poneável pela in8talaçao
de umA CPI nesta Cas~.

Rio vejo raz!o para .1eclinarmoD da no88&
co~pet.nci& em aat6ria t&o polbmica. Além do ~.18, 6
.eab1do quo a multiplicac&o doe dearauD decisórioD 6
sempre periaoea no Que tanae A atribulç&o de
reeponeabilidadeD.

A queet!o , nacional. e e~t4 Casa deve enfrentá-la
• reDolv6-1a.

A OPQlo feita explicitamente quanto 408
credenciamento e autorizaçAo. via. definir
res,poneabilidade., considerando-8e que o "Jaao do Bicho'·
nad~ tem. a ver com. o turiello. eetando a eu"
e"t;;ut;uraçlo. de u. lado ••ai" próxi.a doe ór.loe que

óaract;"r1"tica" d" ""orteio dé núiaeroi"""••"1" -eàõquad..
• experi&nci.. e à credibilidade d.. Caixa EconOcic..
'"deral.

O "Jo.o do· Bicbo" , uaa at;ividade econOaica
aar&1nal. POr leeo recebendo tratamento penal. coa0
contrsvençio.

Na medida e. que for l"llit;i.ado.
tratamento. Dev••o. encar'-10
t;ribut;ával. .eradora de ecpre,oa e
Ad.in1et;raçlo ·pública. coa0 t;oda
ocupaçllo empre".rial.

Aeai.. propom08 a revo.açlo doe art;8. 80 • 58. doe
Decretoa-Leia NRe 3.688/51 e 6.25i/55. reepeotiva.ente.
oa quai.. alil... .e.pre for.. de ua" inut;i1idad.
,rit;ant;e.

Quanto à "upreeelo do prazo pa~a autorizaolo. •
.at;6ri. qu" a doütrina cuida aendo certo que eaea for•••
de deleaaçAo tem,~ar4ter dlacrlcion'rl0. podendo eer
revocada a ~u.lquer tempo, no in~.r•••e da
Admini.~racAo públin~. Sobre a mat6ria~ remetemos A

no

e

para
dOD

a
da"

U"callzacllo

1nellocUve18

ae condlcõeG e requ181toe operacionais.
e financeiros para o funcionamento doa joao~

Art. 12. A partir da publicacAo desta 1e1. e at6 a I
eua reguiamentacão. independentemente do ·d1~P08tO no -]
art. 42. para cada espécie de empreendimento aludido no
caput do art. 12. fica facultada. em caráter
experimental e temporário, Uma autorizaçAo para cada
Retada e para o Distrito Federal.

I

VI - a atribuição de poderea ao Oraio Federal
o eetabelecimento dae condlcOcD para aprovaÇao
diTeto~ee. doe 860'1015 e do pessoal e.pre••do.
qualquer titulo. nae ealae de joaoe e na aerancia
empreeaa autorizadae ;

VII - ae condlcOee eeeenciaia que deverio constar dae
autorlzacOc8 de que trata o caput do art. 12 ;

VIII
técnic08
de azar ;

§12. As autorizaoõee de que trata este artiao
ser40 dada8 pelo prazo máximo de sels meses. ou até a
re.ulamentaç~o definitiva desta lei. prevalecendo eote
prazo sobre a primeiro.

Parásrafo Onlco~ A resulamentac50 menCionada
caput artlso disc1plinará:

- a outorga dae·áutorizaç~es e da
dAS atividade~ de Que trata o oa~ui
Econômica Vederal - CK~ ;

V aa Autor1zaoOea ser!o
intraneferivei15.

IX - 0& servico& que as em~reeas autor1zadaa poder&o
ou dever&o preetar ao publico ;

X ae modalldadee de joaos de azar permitidae,
inclueive os eletrOnlco8. bem como aa condiçêee para o
ace880 do público ae ealae d~ joso ;

XI a forma e a pe~iodicidade d~8 infor~ac~ee
~etatia~icae. contábeis> fin~nceirAe e patrimon~.i& a

eerem submetidas ao OrgAo Federal de que trata o inciso
11 deste artiao~ e às autoridades cQmpetentes~ be. como
oe crlthrio8 de eua padronizaçAo e publicidade ;

XII compoeiçAo do Orla0 Federal ~e que trata o
inciao 11 deete artiao. onde ficará aeaeauradk~ também,
a participaç&o do(s) 6rs!oe(el de ~lasae devidamente
conetituidoe em decorr6ncia da explorao&o da atividade
de que trata o art. 12 desta lei. bem como. entr~

outroe. de repreeentantee do IBT - BMBRATUR, da Receita
Federal e da Policia Federal.

Art;. 13. A exploraçl!o do "Jollo do Bicho· far-De-I.
mediante autorizac~o do Governo Federal. a ser dada.
eem caráter de exclusividade, ào pessoas jur1dlcaa
le.almente conatituldas e que atendam ao lnc1eo 11. do
art. 22, e na forma a Ber estabelecida e. nOr.. le,al
complementar~

§32. As· autorizacOes dadae na forma deste artiao
Bom~nte ~ode~~o eer ~enovada8 se 08 autorizados:
submetendo-se aoa proc~dimentos estabelecidos no art.
42. no prazo máximo de 30 (trinta) diaa contadoe a
par~ir da reeulamentaçAo de~tA lei~ vierem a ser
credenciado8 pelo Or8&o Federal.

§ 42. A n~o Apreeentac!o do pedido de
credenciamento no prazo fixado no par6erafo anterior,
ou o n!o credenciamento pelo OrSao Federal~ implicarâ
no cancelamento automático dae re8pectiv&e autor1zacOeB
temporáriAS. sem que aoe autorizado8 8ejam asaeaurado8
quaisquer direitoa.

III a preeervaç~o. no que couber. das
oaracterieticae. dae peculiaridades. da identidade e da
trad1ç&o deeea modalidade de joso :

IV o eD~abelecimento d~ cauç&o compat1vel.
8ocundo o die~oeto no incieo IV~ do a~t, 10 des~~ l~i

Art. 14. O credenciA~ento de que trata o art, 4Q da
preaente lei, no que tanae ao "JOIO do Bicho", far-ee-'
na 6rgAo competente do Hlnieterio da Justiça med1ante o
cumprimento dos secuintee requi~itoe :

, . v - & atrlbulç50 de poderes ao Or.lo Federal para a
impreeclndivel habilltac&o. no que couber. e 8em
prejuizo dooS demaioS 6râ.s.o"l5 compete'ntee'" dae cmpreaA,e
fabricantee de equipamentos e de acesaórioB ueilizadoe
e~ joaoe de c&881no intereeaadaa no reepectlvo
fornecimento aoe autorizados ~encion.do. no art. 12 •
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J
obra Direito Ad.lniâiratlvo Bra.lleiro. do Prof•••or
H.l~ Lopa. H.irell... e ao trabalho do Dr Cid To••nlk
Po.pau. publicado na Revieta de Dlr.ito Adalnlatrativo
nQ 142'11-21, out/dez de 1.960.

I .

~.~06 /12 I 95...

Prq:w::RoI autociur • <:aixa r.caimica FttdIrAl. atprttQ do Governo. e que
a4ft1nbua ... lot.eriu desde 1962, a eutplor'ar, organuar e e)taCutU' a LoteriA
elo NíIaaroII Diária (UClI, _1I>1dea do atual "j~ do bicho".

Tal ~it;00 vi.. ~ !Ol:IM1izoçOo do "jogo do bicho"·de forma tranapa-
nnte, • ã gerllÇio de roc:ttnOCI para • SAÚcll! ~lic! no i'aí~. ..

Enc<:lntr_ eM f_ final, na C!I'. licit<IÇllO á>jct1vlndo dota-la de ....
.,. e _~tc. no .io...... !:li t.tllF/llm. TIH!, o qJIll viillllluori """"" prcó.l=
te. lotériCClS.

r:--:-:-:--:-;;~7--'--.,

1I11111Wo1I11_ 11lllll1lllWo11__ Dl.Wlt.\1lWo

,.-__ nn:;a .....--, I 1IftII11WI
SUl»titutivo 00

PL 4.652 !; 94

06 /12/95-

o·H /a6

EMENDAM~O na COllfít~ t
ll.".~dt ~d'.36 ~

AIJ substitutivo do relator ao Projeto de Lei ri' 4.652, de 1995.

SubIlíluwe O artiao 13 do lUbIlitutívo do relator ao PL ri' 4.652195 pdo

RlSTIFICATIYA

Art. rICa inIlilulda • LoIeria de NúmcrDl Diiria (LND), denominada de "ZooIeca",
cuja exploraçIo Iai de competàIcia da Caixa EcolIômico Federal.

f 1°. A "Zooteca" dcwri Jtr reauJamentada JlOa moldes da atividade COIlbecida como
~.Joso do BiI:ho", iDcmive JCIIdo lOIteâ C)U bancada diariameIlIe.

f 'J!. A opçio pela modalidade de lOrteio ou de baaca deva' lei" tomada de acordo
COla aitiri<»~ técItic<n. '

Art. AcaptaçIo du lpOIIU _, laIiDda nas agàIciu Iotéricaa dou por c:aptadorcs
aw!IDI, rqíItradDI e crecIenciadoI pda CEF. -' ..

I'aríwatõ ÚIlÍCO. No. ÍIlIpIIDaÇiO da "Zoõteca", • juízo da adaiIútradora, DI que
ClIIIIprOVIIrCI o exen:icio n:auJar da atividade de "apontador" na uual iIIvIdade do "jocIo do
bicbo", poderio rec:d>er trlilameIIlo prioritário pGI o _cicio da Clptaçio avulaa.

AR. O proccstamenIo das apotlU Iai rcaIizado pela cmpraa DATAMEC S.A. "
~ de Proc:csumeuto de n.doL

Art. Se.~ oplIr pela modalidade de oorteio, trkJta por CCIIlO do
r.ura-o bruto deYcrá I« daliaado ao ~ode prfmios,~ e CÍDCO pua
deopeMa oporacioaaia • COlI6oio de revcodedo<es e, o reotIIIte· deotiDodo~
... o /jMncj_o do lÍIlClIlOI de saúde lIA proporçlo de dez p« CCIIIO pua a UaiIo,
....por_ &OI EttadDI e Ditlrito FedcnI e trinta por_ &OI Muaic:ípiDI.

I 1°. No cuo da opçio técIlica recair lObre a modalidade de baaca o lOlII
mec:adado, deduzidaa DI vaIota dai ..... Iai diJtribuído de acordo COla DI _

~ pIftÍItOIlIO "capul0 <lace 1ltÍIIO,

I 'J!. O~ doi~ deIliDado\ &OI EQdoI, Dbtrito FedcnI e 101
toUidpiDI dneri llCCIIM, pdo-. em duocI6cinIos até o dia 20 de tada mb.

Art. '01__ cIeItiaadoa ao siJleIIla de saúde dcvalo ICI depoeiladoa
....... COlD cartrocia alo aJpIrior a doia cIiaa, na COIIIa do FIIIIdo da Zcioteca, a .
aIadD ]MIoC~ NacioMI JIOC' lá eepec:ilica .... prazo nIo alpuior ao~ ao
PocIer l!McuIMI pua a III"'-'çio.... Ià, e aerido porum COMdbo c:ompoIIAl por;

I·U..,......do looIiIiIMrio tia SIúde;

D· _ r.- de CIcIa 1!IlIodo. do DbtriIo Fedcnl;-

_f!I..:~~daCaiu~Fedcnl;

IV • doia~ da lOáedade civil vincuI.oos ao tana saúde, sendo um,
~ do movimenlo popular de JIIide;

AR. O Poda" Executivn rqpIIamcnIar' esta Lei no prazo de 90 (lIOVall&) diu,
COIIladoI da data de aJA pubIicaçIo.

A lOIuçIo que oferecemos é aCOIIIWIle do Projeto de Lei na aJA redaçIo onpwI, ele
autoria do depwdo JOSÉ FOR1lJNAn que op«a pelo~ da lIividade
dIadIIliDa daIomioada "jogo do bk:bo", atravéa de oucra dcscmpcIlbada pdo l!IlIodo limá
da Caiu Econ6mica Federal.

I 1MnlWolI11_ 1111II111I11I
I ''-1lWo 10 .WItAlIll

cê-_ 00 artigo 1~ a oegu1nte te<Iação.

" Art. 14 - O "",*,-iI*lto doa c:br~ e di~i<;'Õu utobel"'idla
_ta lAi e _ regalMWltoe sujeitara .. lJ!'PrHU autocizadM a
explorar as ati i_ ftWlCionadaa no art. li, u seguintes caoinoçÕoa.

I - • ia px' eecrito,

11 - - t:erPc<'ária doa ativi_.
lU - ~ da aut:a:iuçio cao doe1aração da inidcneida·

elo para a ação da atividaclo. . -

Parágrafo iínico lIp1lcada<. .. penolidadoa a CJlA _ ref_ .,. 1ooilOll
U e UI. à> c t, o órgio heloral "" CJlA trata o incioo U à> art.
11, quanto à a "idaclo...,lcnada no art. li, lO1lcitari as ~idi- ..,..:
ciu dia auter ~_."

llRTIUl VIRCIUo IIETD

/ 12/95

"16

,.--_ lIIIIIlII ----.1 lIItIl1Mr
sut:-titutivo 10

PL 4.652 / 94

lW eenaJ.iclodM art!9o 14 nio _ opl.icolt à caixa Bc:alâol.c:a Fedoral
na explcraçao da elo ......... Diária IUCl), Per ••tar ..ta lIlop<ua ...-
jeita a legio1ação e~Íflca.

....E-:C-.~-obl-:-na-~-;-iE-'"i'ifl,g:::::::'7j5':"'IIl:l.)

cê-.. ~a ndao;&> "" artigo 13 do _titutivo ao Projeto elo lAi nl
4.652/94, CJlA _ a .... a aaguinta redaçio.

" A _loroçOo. _iuo;io e 0IIlICUÇÕ0 da L<>teria elo __ Diária
(UClI~~ cai>la Ioonãaic. Fedor.l.
§ l' A Lotari. i50 lIÚM_ D1iria elo~ tr.ta o copie elo.te arti
go conaiote -f-. loteri. ·elo lllIIlllrl» na. ...lcloa do .j~
do b1cho"" caa taio d1ir1o.
§ 21 A Lotari elo~_ Diária _ri o nano elo f_uia """ZOot.,.-. .
S 31 A clpt:~ dia i realizada nu agÕnc1<la da CEP eI
ou euu lotar u, cndenc1ac.aa pelA CD.

§ 41 A arrac:adIo;io da Lotari. elo Ilim.roo Diaria t ...i a MgIIinte
cloatinlÇÕO, •

I I.
I - !lUpe!"'" Operocionai.

ai Tarifa 14I1iniaerati".
ar' 251 ("ince e cinco _ canto)

11 - SaÚdo' Piibllca .

a) M~."rio da SaÚda. 101 (d!z px' cento)
bl !e/:retariu !ataclJaU "" _. 15' f~ _ cento)
c) sej:retariu lUú.cipaio de S&Óda. 2Dt (vinte _ canto)

UI - Prêúo. 301 (trinta px' canto)

l~

- r 2!,a T': -rr; 11Ii, -.1_ MlTIUI VIlIGJLIO Nml ~

l....
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EIIIendemos que esla é a mdhor f00II& de enfiaUr o problcma leIII "1cpIiur"
limpIamalte uma aIividade que hoje CIICOIIII'Wevi~ Iipda ao lIIIlIdo cio crime
du mais variadu formas.

Sala de rewüiles, 06 de dezembro de 1995.

ftlC~!.' o na Ctmiuão Espaeil\

Em•..ll6..d. c\se-._Ino dt~

CCHISSÃO ESPECJ:AL DES'rINADA A APJQ:CIAR 11 DAR PJUU:CIlR

SOBRE 1'ODAB AS' PRoPOsi:~S,. Dl ~'rIl DaTA CASA,
lU:FERENTES AOS JOGOS 11 À.lU:~ DOS CASSINOS
~~IL. . .

JJMENOA AO SUB8TITtn~ '1tp:~TO DIl UJ;' 'H- ••• 652,
DJ 199.•

DtspOe sobre a leqalizaçAo da
p~~~~c~ de joqos de aza;.e dA outras
providências.

nsarlr eote paragrafo onde couber ao·art. 1·:

ut: 1·',-' OI .

As casas de joqos definida•. no "~t:.

deste ~rtigo, nAo poderAo ultrapassar o
ndmero leqal totiÚ de 10 (d4lz), distr!.
buidas no território nacional, nao exc!
dendo uma por unidade da FederaçAo.

JUS'rIFICA'rIVA

A :~mi~3ção do número de cassinos.no Brastl, visa pr~

'ervar a saúde financeira da indllstria'Qo Turismo compat!
bilizando-a a nossa realidade s6cio-econOmica. Nao é aco~

selhavel liberarmos, sem este cuidado, sua instalaçAo para
nao repetirmos o que vem ocorrendo com os BINGOS, quando
se autorizou aos Estados sua disciplina e hoje indmeros c~

sas já fecharam com enormes prejuizos para a sociedade em
geral.

Quanto ao "Jogo do Bicho", face seu caráter nacional
e em franco funcionamento em todos os Estados de Feder~

çAo, por se tratar de atividade tipicamente· empresarial
que nAo envolve aspectos turisticos localizados, sua reg~

lamentaçAo, forçosamente tem que ser mantida na esfera do
Governo Federal, sob pena de facilitarmos a multiplicaçao
do joqo de interesses, nem sempre' recomendáveis, por todos
os Estados da F~deraçao~

No que diz respeito as revoqações dos arts.50 e 58 da
Lei das Contravenções Penais, é conseqüencia natural da n2

va leqislaçAo que autoriza o joqo quando a anterior pro!.
bia •• Por outro lado, consideramos que a manutençáo da vi2
laçA0 as regras ora definidas para os joqos como conduta
penalmente punida, além de incoerente, na prática de 55
(cinquenta e cinco) anos de Código Penal se demonstra abs2
lutamente INÓCUA, pois joga-se neste pais a mais de 100
(cem) anos. t puramente hipocrisia e náo reprime nada. A
nossa proposta coincide com o entedimento generalizado de
estu4iosos e parlamentares de transformamos estas condutas
em me~as infrações fiscais. Em decorrência deste posicion~

mento, a aplicaçAo ás condutas descritas na nova redaçAo
proposta ao artigo 16 e seu parágrafo único do estabelec!
do no art. 2· do Código Penal é automática.

Sala das Comissões, 06 de dezembro de 1995.

Deputad~~~

RNoA N:lOIJ'ICATIVA N° O ~ô J~5

J:NZNDA 1ID 8tlBS~I!l'U'l'IVO 1lD PROJ.Ii:TO D.I UI N° ... 652,
DII 199.

Dispõe sobre a legalizaçAo da
prática de jogos d. azar e dá outras
providOncias.

Dê-se ao art. 13 a seguinte redaçáo:

- A exploraçao da loteria de números
denominada "Jogo do Bicho" far-se
á mediante autorizaçao do Governo
Federal, a ~er dada a pessoa jurl
dica legalm~nte constitutida, com
capacidade econOmica, conforme r~'

gulamentaçi1o.

.a%~afo ÚDico - A regularnentaçao observará:

% - Fiscalizaçao e outorga das autorizações
pela Caixa EconOrnica Federal.

%% - Preferência nas autorizações às empr!
sas que geram maior número de empregos
na administraçAo do "Jogo do Bicho".

%l% - Preservaçáo das raizes populares do "J2

go do Bicho", mantidas suas peculiarid~

des, identidade e tradiçáo.
rv - &razo mlnimo das autorizações nAo inf~

riqr a 5 (cinco) anos.
V - Credenciamento prévio das pessoas juri

dicas junto ao Ministério da Justiça.
VI - Autorizaçao.temporária na forma do art.

12 e se~s parágrafos desta lei.

Sala da sessões, 06 de dezembro de 1995.

DePutado~~

J tI' 8 .'r I F I C A 'r I V A

A lirnitaç40do número de cassinos no Brasil, visa pr~

servar a saúde financeira da indústria do Turismo compati
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bilizando-a ~ nossa realidade sócio-econOmica. Nlo é aco~

selhAvel. liberarmos•. sem e4~~cuidado, sua instalaç40 para
n&o repetirmos o que vem ocorrendo com os BINGOS, quando
se autorizou aos Estados sua disciplina e hoje inümeros c~

sa. j!.fechar~~omenormes prejuizos para a sociedade em
geral.

Quanto ao "Jogo do Bicho", face seu caráter nacional
e .m franco funcionamento em todos os Estados de Feder~

Çao, por se tratar de atividade tipicamente empresarial
que nao envolve aspectos turisticos localizados, sua reg~

lamentaçlo, forçosamente tem que ser mantida na esfera do
Governo Federal, sob pena de facilitarmos a multiplicaçao
do jogo de interesses, nem sempre recomendAveis, por todos
os.Estado. da Faderaçao.

NO que diz respeito às revogaçOes dos arts.50 e 58 da
Lei das Contravençoes Penais, é conseqUencia natural da n2
va legislaç&o que autoriza o jogo quando a anterior pro!
bia •• Por outro lado, consideramos que a manutençlo da vi2
laça0 a. regras ora defi~idas para os jogos como conduta
penalmente punida, além de incoerent~, na prAtic. de 55
(cinquenta e cincol anos de Código Penal se demonstra abs2
lutamente lNOcuA, pois joga-se neste pais a mais de 100
(c_lano•• t puramente hipocrisia e n&o reprime nada. A

nossa proposta coincide com o entedimento generalizado de
estudiosos e parlamentares de transformamos estàs condutas
em mera. infraçOes fiscais. Em decorrlncia deste posicion~

mento, a aplicaçlo as condutas descritas na nova redaç&o
proposta aO artigo 16 e seu parágrafo ü~ico do estabeleci
do no art. 2° do Código Penal é automática.

J:IGHDA NJ 8OBBn':t1'rIVO NJ PJltXJlI:TO DI: UI N° 4. 652 ,
DI: 1994

DispOe sobre a legalizaçlo da.

prática de jogos de azar e dá outras
providtncias.

O6-se ao art. 16 a seguinte redaç&o:

- Ficam revogados os artigos 5° do
Decreto-Lei 3688 de 03 de outubro
de 1941 e 58 do Decreto-Lei 6259
de 10 de fevereiro de 1944, bem c2
mo seus parlgrafos e alineas.

.~~afo 6aioo - Às condutas anterior..' pr!
• ente lei, na forma simples ou plOrima, de~

tinade. a explorar, reali~ar, a',egurar,
omitir ou retardar ato de oficio, visando
qualquer tipo de "Jogos de ,azar", ora di~

criminalizadas, aplica~se ~Pisposto no art.
2° e seu parlgrafo Onico d~QOdigo Penal.

sala da ••'.O.s, 06 de de~embro de l~~~.

~

JUS'l'IFICA'l'IVA

À limitação do nOmero de cassinos no Brasil, visa pr~

servar a saüde financeira da indOstria do Turismo compati
bilizando-a à nossa realidade sócio-econOmica. Não é acoU
selhável liberarmos,. sem este cuidado, sua instalação para
não repetirmos o que vem ocorrendo com os BINGOS, quando
se autorizou aos Estados sua disciplina e hoje inümeros c~

sas jA fecharam com enormes prejuizos para a sociedade em
geral.

Quanto ao "Jogo do Bicho", face Seu caráter nacional
e em franco funcionamento em t~dos os Estados de Feder~

çAo, por se tratar de atividade tipicamente empresarial
que n&o envolve aspectos turisticos localizados, sua reg~

lamentação, forçosamente tem que ser mantida na esfera do
Governo Federal, sob pena de facilitarmos a multiplicação
do jogo de interesses, nem sempre recomendAveis, por todos
os Estados da Federação.

No que diz respeito às revogaçOes dos arts.50 e 58 da
Lei das ContravençOes Penais, é conseqüencia natural da n2
va legislação que autoriza o jogo quando a anterior proi
bia •• Por outro lado, consideramos que a manutenção da vi2
laçlo as regras ora definidas para os jogos como conduta
penalmente punida, além de incoerente, na prática de 55
(cinquenta e cinco) anos de Código Penal se demonstra abs2
lutamente INÓCUA, pois joga-se.neste pais a mais de 100
(cem) anos. t puramente hipocrisia e náo reprime nada. A
nossa proposta coincide com o entedimento generalizado de
estudiosos e parlamentares de transformamos estas condutas
em meras infraçOes fiscais. Em decorrência deste posicion!
mento, a aplicação às condutas descritas na nova redação
proposta ao artigo 16 e seu parágrafo Onico do estabeleci
do no art. 2° do Código Penal é automática.

EMl:NDA N) SOBS'l'I'l'tl'.r:IVO NJ PROJII:TO DI: LEI N° 4 • 652 ,

DI: 1994

DispOe sobre a legalizaçlo da
prática de jogos de azar e dá outras
providências.

Dê-se ao art. 17 a seguinte redaçAo:

&:t. 17 - A exploraç40 de qualquer tipo de
"Jogo de Azar" alcançados pela
presente lei, sem autorizaçlo ou
com autorizaçao vencida ou cass~

da pelo Poder POblico, será puni
da administrativamente com multa
entre 10.000 (Dez mil) e 100.000
(cem mil) UFIRS •

PA%~ato ~oo - O proprietário do imóvel o~

de se realiza o "Jogo de Azàr", não autor!
zado responderá solidariamente com a infr~

tor ante e Administração POblica pela multa
e seus acrescidos.

Sala das ~e••Oe., 06de dezembro de 1995~

Deput~MA'lTOS
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A limitaç40 do número de cassinos no Brasil, visa pr!
servar a saúd~ financeira da indústr~d do Turismo compatj
~ilizando-a à nosSã realidade sócio-econômica. N40 é acon
selhável liberarmos, sem este cuidado, sua instala,ao para
não repetirmos o que vem ocorrendo com os BINGOS, quando
se autorizou aos Estados sua disciplina e hoje inúmeros C!
sas já fecharam com enormes prejuizos para a sociedade em
geral.

;uanto ao "Jogo do Bicho·, face seu caráter nacional
e em franco funcionamento em todos 'os Estados de Feder!
Ç40, por se tratar de atividade tipicamente empresarial
que n40 envolve aspectos turlsticos localizados, sua' reg~

lamentação, forçosamente tem que ser mantida na esfera do
Governo Federal, sob.pena de facilitarmos a multiplicaç4o.
do jogo de interesses, nem sempre recomendáveis, por todos
os Estados da Federaç40.

No que diz resPeito às revogaçOes dos arts.50 e 58 da
Lei das ContravençOes Penais, é conseqUencia natural da n2
va legislação que autoriza o jogo quando a anterior prol
bia •• Por outro lado, consideramos que a manutenção da vi2
lação as regras ora definidas para os jogos como conduta
penalmente punida, al6m de incoerente, na prática de 55
(cinquenta e cinco) anos de Código Penal se demonstra abs2
lutamente INOcuA, pois joga-se neste pais a mais "'de 100
(cem)anos.· t puramente hipocrisia e não reprime nada. A

nossa proposta coincide com o entedimento generalizado de

estudiosos e parlament~res de transformamos estas condutas
em meras infraçOes fiscais. Em decoDCência deste posicion~

mento, a aplicaç40 às condutas descritas na nova redaç40
proposta ao artigo 16 e seu parágrafo único do estabelec!
do no art. 2° do Côdigo Penal é automAtica.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS
AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS IOGOS E A
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASn..

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE LEI NO 4652194

Not tennos do art. 119, caput, fi, do Regimenlo lmemo da Cima doi

Deputados, Ilterado pelo uti80 1°, da RetoluçIo nO 10/91, o Sr. PreIidente detenDiDou •
abertura e a divulgaçio, na "Ordem do Dia cI.u Comisslles", de prazo para • apr-.çIo de

cmeodu ao Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei nO 4.652/94, a p.vtir de WIIA/5, por

cioco reuões, teodo este ÓtgIo Técnico. ao ténnino do prazo, recebido um tola! de IS (quinze)

emendo.

Sala da Comissio, em 07 de dezanlJro de 1995.

M' Helena C. de Oliveira
Secretária

PARECER DA P,

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES EM TRÂMITE
NESTA CASA, REFERENTES AOS JOGOS E À
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL

PARECER DO RELATOR ÁS EMEl\j"lJAS AO SUBSTITUTIVO
AO

PROJETO DE LEI N" 4.651, DE 1994

I· RELATÓRIO

Nos tennos do art. 119, caput e inciso lI, do R.egimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1° da Resoluçllo n° 10/91,
o Sr. Presidente desta Cotnissao Especial determinou a abertma e a
divulgação, na "Ordem do Dia das Comi5sões", de prazo para a apresetltaç!o
de emendas ao SubstiIutíw do Re1alllr ao Projeto de Lei nO 4.652194, a partir
de 30111/95, por cinco sessões, tendo sido recebidas, 110 perfodo, 15 (quinze)
emendas.

A Emenda n° OI, do ilustre Deputado José Forttmati dá
nova redaçAo ao artigo 16 do Substitutivo, modificando a pena ali estabelecida
em prisIo simples, de 3 (tr&) meses a 1 (um) ano, e multa, para "pena de
reclus40 de i (um) a 4 (quatro) anos, e multa". .

A Emenda nO 02, também do Deputado José Forttmati, dá
oova redaçIo ao artigo 17 do Substitutivo, modificando as penas ali
estabelecidas em 6 (seis) meses a I (um) ano de prisão simples e multa l\I)

vendedor ou banqueiro (do "jogo do llicho"), e de 30 (trinta) a 40 (quarenta)
dias de prisIo celu1ar ou multa ao comprador ou ponto, para penas de
"reclusllo de 1 (um) a4 (quatro) anos, e multa ao vendedor ou banqueiro, e de
2 (dois) I 6 (seis) meses de prisIo celular ou multa aos que serviretn de
intennediários na efetuaçllo do jogo, aos que fàbricarem, transportarem,
c:ooduzirem, possulrem, tiverem sob sua 'guardaou poder, cederem ou
troeM'em listas com iDdic:aç!o, do jogo ou llIlIkriaI próprio para a sua
efetivaçIo e as que facilitarem I sua realizaçIo". Ambas as emendas acima são
justificadas pelo autor com a necessidade de se buscar a crimina\imç4o da
atividade de organizar e empreender ilegalmente o chamado "jogo do bicho".

A Emenda n° 03, ainda do nobre Deputado José
Forttmati, dá nova redaçllo ao artigo 13 do Substitutivo, substituindo
integralménte a mattril ali contida· a exp\oraçIo de loteria denominada "jogo
do bicho" • por uma nova modalidade de loteria, a LND - Loteria de Ntaneros
Diária que, com o nome de fantasia de "Zooteca", 6 criada junto à CEF 
:aixa Econômica Federal e por esta seria admínistrnda. Destinando à saóde
45% dos recursos que seriam arr=uIados com a LND • Loteria de Ntlmeros
Diária, o parlamentar justifica sua emenda com a necessidade de se criar uma
nova loteria de nl1meros nos moldes do "jogo do bicho", que possibilite o
resgate da cidadania de todo um contingente de tmbaIbadores hoje
marginalizados.

o nobre Deputado Cláudio ClIiado, com sua Emenda de
n° 04, acrescenta texto ao § 2" do artigo 12 do Substitutivo obrigando os
autorizados na fonna daquele artigo a criar escolas de form.ação
profissionalízante no âmbito das atividades desenvolvidas pelos cassinos.
Justifica o parlamentar a sua emenda com a necessidade de "fOllllaÇlO de
mão-de-obra especializada, treinada e bem remUllerada", com a utilização
nesta profissionalização de recursos ori1mdos da própria atividade.

A Emenda n° OS, de autoria do Deputado Agua1do
Timóteo, propOe a revogaçlio integral do artigo Sl} do Decreto-leí nO 3.68g, de
3 de outubro de 194f, e do artigo 58 do Dec:reto-lei nO 6.259, de 10 de
fevereiro de 1944, cooseqllentemente das penas de prisão e multa neles
contidas, estabelecendo em substituiçlo multa de 100.000 UFIRs em Iàvor da
Unillo para oli que exPlorassem qualquer tipo de jogo de azar. Estabelece,
lÍDtII, pcnote • UDiIo FedcnI I soIicllricdade do JlI'OIlIiedrio do im6wl <Dto
,,1aIiza o joco de lZlW pela lIIlIIta e _ aoeaórioa. ArgumcuIa o autOl" que,
leptIdo o C6digo PcoIJ, "niaglm pode ser ptIIlÍdO Por falo que lei JI(lIterilr
deixa de COIIIidenIr crime", o que "I tead&Jcia da modernaC~ PeoaI 6
substituir as penas cUrtas de prislIo por outras medidas mais efiçazcs de
caráter repressor".
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Com a Emenda de nO 06, o Deputado Ivo MainIItdi di
JIO\Ia redaçIo ao lII1igo 1° do Substitutivo pennitindo 11 expIonçIo doi jop
de IIZIC também em embarcaçllcs twisticas com cassino. Dessa forma,
segundo o pclamentat, nIo se estaria contrariando OI interesses do turiImo
1JeID se divergiDdo "da legis\açlIo sobre a matéria de iníJmeros plÚIa

Iitodneos do mUlldo".

Também do ihlstre Deputado Ivo Mainardi, a Emenda n
07 altela a lI!fquota da contnbuiçlo social de que lrIta o art. 3° do Projeto de
Lei CompIemeotar oferecido pelo Relator em cumprimento ao art. IS de seu
Substitutivo, reduzindo..a de 10% (dez por cento) para 7% (sete por cento).
Referida emenda também estabelece iscnçllo do Imposto de Renda pua OI

pr!mios pqos aos apostadores no "jogo do bicho". DefeDdc o autlr a
neceuidadc de se estabelecer uma a\lquota adequada para a atividade, que
passaria a coexistir com a carga atua1 de impostos, a fim de se minimizar a
sooegaçIo fiscal. Quanto • iscnçIo do Imposto de Renda pua o "jogo do
bicho", argumenta o parIamcnIar, basicamente, que a maioria doi pr!mios
pIIgOS sIo inferiores a R$50,00 (cinqilcnta reais).

Ainda do Deputado Ivo Mainardi, a Emenda nO 08, de
caridcr substitutivo, é tio aüipla que, na verdade, preleIlde substituir
iDtearaJmcnte o Substitutivo da Relator. Esta emenda, quanto aos jogos de
lZIlI' em cassinos, retira doi estados o poder de decidirem quanto •

~ ou nIo de em seus tenitórios serem instalados cassinos, bem
como deles também retira a definiçIo, se for o cuo, dai respectMa
1ocalidades, remetendo esta responsabilidade, exclU5ÍVllllelltC, • esfera
federal; suprime o § único do art. ,. do Substitutivo, que estabcIece
observincia aos prazos das autorizações concedidas quando estas vierem a ser
objeto de ttansfer!ncia, eliminando, ainda, oestes cuos a exigfncia
estabe\ecida de novo credenciamento junto ao ÓI'gIo Federal, por parte doi
nows interessados na explonçlo dos jogos. Quanto ao "jogo do bicho"
também exclui. OI estados, mnctcndo ao Governo FedcraI, exclusiVllllllellte,
aIraVéI de ÓIJIO do Ministério da lustiça e lia CEF - Caixa~
FedenI, a competeocia pua o credenciamento dos interessados nesta
exp1oraçIo e para as 0\It0I'i8I das respectivas autori2ações; suprime as
exig!Dcias estabe1ecidas quanto • necessidade de fimdo de resava e capitIl
lIÚIIÍmO pua as empmas autorizadas; vincula a cauçIo exigida dos que
venham a explorar este jogo aos mesmos critérios que vierem a ser
estabelecidos pela regul_taçIo para os jogos praticados em cassinos; e
suprime o pnzo definido pelo qual serIo outorgadas as 8IIlOrÍZIÇlIeI.

Eatabelece, ainda, que o reconhecimento de vlnc:uIo labora1 de qualquer
natureza, seus lCCSI6rios fiscais e previdenciários, entre OI divmos tipos de
fimcionírioI, quer coin a pessoajurfdica, ql rr com seus antCCCS!QRI se daó a
partir da vig&cia da leipc legaliza o "jogo do bicbo" e OI jogos de azar.

Finalmente, atribuí à CEF a fiscalizaçfo da pmtica do "jogo do bicho"; da
mesma fanua que a Emenda n° 05 de autoria4c> Qeputado Agna1do Timóteo,
estabelece multa de 100.000 UFIR's para os que explorem sem autorização os
jogos de azar, com a solidariedade, pelo seu paga,mento, perante a UniIo, do
proprietário do imóvel onde se realizem esses jogos; estabelece a n1Io
incid!ncia do Imposto de Renda sobre os pramios pagos ao apostador do
"jogo do bicho", e revoga os artigos 50 do Decreto-lei nO 3.688, de 03 de
outubro de 1941, e 58 do Decreto-Iei ~ 6.259, de 10 de fevereiro de 1944.
lustifica, o nobre Deputado Ivo Mainardi a sua emenda substitutiva, em
slntese, argumentando que os jogos de azar scmpre foram objeto de legislaçJo

. federal, que a experiência dos bingos cuja legislaçlo pata fimcionamcnto foi
delegada aos estados, se mostrou negativa, que o jogo é uma questão nacional,
devendo esta Casa cnfrcntá-Ia e que a revogaçAo dos artigos 50 e S8 dos
Decrctos-leis nOs 3.688141 e 6.259/44 se faz necessária uma vez que "sempre
foram de uma inutilidade gritante". Quanto à supress1Io do prazo da
autorizaçlo, afirma que se trata de matéria que a doutrina já cuida, sendo certo
que essa forma de delcgaçlo tem caráter discricionário, podendo sere revogada,
a qualquer tempo, no interesse da Adminístraçllo Pública;

As Emendas de nOs 09 elO sIo de autoria do ilustre
Deputado Arthur Virgi\io Neto. A Emenda n° 10, da /IlCSIIIA forma que a
Emenda nO 03, já comentada, do Deputado JoséF~ pretende substituir

. o texto do artigo 13 do substitutivo que trata da legalizaçlo do "jogo do

bicho", por outro, instituindo uma nova modalidade de 1oteria, a LND • Loteria
de N6mcros Diária, com o nome de fantasia de "Zooteca" e a ser exp10rllda
pela CEF. Como fundamento' sua proposta esclarecc o psrIamcntar que a
LND - Loteria de Números~ ou "Zooteca", poderá ser operacionalizada
pela CEF da lIlCSIIIll forma" que o "jogo do bicho", uma vez que meios e
equipamentos adequados, no sistema ON LlNEJR.EAL TIME, estariam, pua
tanto, sendo adquiridos mediante licitaçio já em sua fac final. lá a Emenda n°
09 procura adequa' a aplicaçlo das penalidades previstas 110 artigo 14 do
Substitutivo à nova situaçIo proposta pela Emenda nO 10, uma vez que a CEF
a elas nIo estaria submetida.

A Emenda nO 11, de autoria dos Deputados losé Fortunali
e 101lo Fassarela, também objetiva basicamente, mas com algumas diferenças,
substituir o texto do artigo 13 do Substitutivo, que trata do "jogo do bicho" por
outro que institui em seu lugar a LND .. Loteria de N6meros Diária ou
"Zootcca", um outro tipo de loteria que seria, Como já ob!ervado.e jlDlto com
as demais modalidades existentes, administrada pela CEF. As diferenças, no
caso, se prendem ao fato de ser admitida a possibilidade, após análisc técnica,
da LND ser praticada pela modalidade de sorteio ou de banca. Pe1a
modalidade sorteio, deduzidos os prêmios, as despesas operacionais e a
comisslo dos revendedores, o restante será direcionado, segundo
dctenninados percentuais, ao 1lnanciamento da saúde nos ~ niveis da
administraçio. Pela modalidade de benca, o total amcadado deduzido do
valor das apostas será cntllo distribuído com a mesma finalidade e segundo os
mesmos percentuais aos distintos níveis da administraçio. Outra diferença é a
criaçIo do Fundo da Zooteca, a ser criado pelo CoIIgrcaso Nacional por lei
especlfica e em prazo nao superior ao cow:cdido ao Poder Executivo pua a
regulamcntBçlo da lei objeto desta emenda. Nele seriam depositados OI
recursos arrecadados pela LND. Esse fundo seria gerido por um Cooselbo
composto por um representante do Minist6rio da Saúde, um represcntantc de
cada Estado e do Distrito Fedcral, um da CEF e dois da sociedade civil, estes
desde que vinculados ao tema saúde, sendo um, obrigatOOamcnte, do
movimento popular de saúde. lustificam os autores a emenda que
apresentaram com a necessidade de se esvaziar a atividade clandestina do
"jogo do bicho" com a realização de outro nos mesmos moldes e 'através da
CEP. '

As emendas apresentadas de nOs 12, 13, 14 e IS do de
autoria do Deputado Candinho Mattos. A Emenda nO 12 estabelece que as
casas de jogos, no território naciOlla1, cstllo limitadas a um total de 10 (dez),
nIo havendo mais de uma por unidade da Fcderaçllo. lustifica afirmando que a
~ "visa preservar a saúde financeira da ind6stria do turismo
compatibilizando-a • lIOSlIll realidade s6cio-ecooílmica", evitando uma
proliferaçlo de casas, tal como ocorreu com os bingos, com posterior
fechamento de grande parte delas.

A Emenda n° l3 dá nova redação ao artigo 13 do
Substitutivo estabelecendo que o "jogo do bicho" será expIondo mediante
autorização do Governo FcdcraI, cabendo à CEF fiscalizar e outorgar as
autorizações, que n1Io seriam fornecidas por prazo inferior a S anos; o
credenciamento das pessoas jwidicas interessadas nessa atividade jllllto ao
Ministério da lustiça; e também a outorga de autorizaçllcs temporárias na
forma do 3rt. 12 c seus parágnüos. O embasamento dessa emenda, segundo o
autor, é o caráter naciollal do "jogo do bicho", a exigir uma regulamcntaçlo na
esfera fcderal, pata se evitar a multiplicaçlo do jogo de interesses, nem
sempre recomendáveis, por todos os Estados da Fcderaçllo.

A Emenda nO 14 revoga os artigos 50 do Dccreto-lei nO
3.688, de 3/10/41, e 58 do Dcacto-Iei nO 6.259, de 10/10/44, bem como seus
parágrafos e a1lncas, estabelecendo em face dessa descriminaçllo a aplicaçio
do disposto no art. 2° e seu parágrafo único do Código Penal às condutas
anteriores relativas aos jogos de azar. O nobre Deputado Candinho Mattos
argmncnta qIIC é incoerente manter-se como conduta penalmente punida a
violaçio às regras definidas para os jogos. É, também, modida inócua,
1cvando-se em conta a prática de S5 anos de Código Penal, pois apesar de
proibido, joga-se neste pais há mais de, 100 anos.
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Finalmente, a Emenda n° 15 dá nova redação ao artigo 17
do Substitutivo do Relator estipulando multa de 10.090 (dez mil) a 100.000
(cem mil) UFJR's a ser aplicada aos que, sem autorização ou com autorizaçllo
veucida ou cassada pelo Poder Público, exploIllrClll qualquer tipo de "jogo de
azat". E, ainda, que o proprietário do imóvel onde se reaIizcm esses jogos de
azar não autorizados responderá solidariamente com o inftatol", perante a
Administraç40 Pública, pela multa e seus acrescidos. Segundo o autor,
JDaion:s resulllldos seria alcançados se forem consideradas as condutas em
qucstIo como infrações fiscais.

11· VOTO DO RELATOR

Todo o trabalho desenvolvido no âmbito desta Comissão
Especial tem nos convencido de que a prática dos jogos de azar em nosso Pais
precisa ser legalizada.

Quanto ao fimciooamcnto dos cassiIIOs, pelo que di.spõc •
respeito o nosso Substitutivo e pelo volume de recursos exigido com vi$IU •
sua implantaçlo, deve lia" descartada, na prática, • possibilidade de sua
proliferaçlo de forma inconscqlIcnte, DIo susteIIIlIda c sem prévios estudos de
viabilidade econômica c financeira, que ccrtlImcIIte seria providenciados
criteriosamcntc pela iniciativa privada.

FUIIdados no que foi exposto, e lIIII1isado o coojUlIto dall
emendas oferecidas ao nosso Substitutivo, manifcstamo-oos

a) pelo acolhimeoto parcia1 da Emcoda n° 07, 110 que
tange • reduçio do perccntuaI, e da Emcoda nO 13 quanto ao mérito re1ativo
ao prazo das autorizações;

b) pela rejciçio das Emendas n"s 01, 02, 03, 05, 06, 08,
09, 10, 11, 12, 14, 15 e 04, esta ú1tima pelo &to de que seu propósito já 10

encontra contemplado em nosso Substitutivo, no inciso IV do § 3° do art. 1°.

Em conséqilência apresentamos o Segundo Substitutivo
ao Projeto de Lei n° 4.652, de 1994, e Projeto de Lei CompIemcntal:, lIIICXOI,

os quais, nesta nova versIIo, contemplam as modificaçllcs anterionnente
comentadas.

(DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E DARP~CERSOBRE TODAS AS PROPOSIÇÕES,

EM TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES
AOS JOGOS E Á REGULAMENTAÇÃO

DOS CASSINOS NO BRASIL)

A1c!m de regular um rato social inconteste, a legalização
se jll5lifica pragmaticamente pelo que dela se espera em termos de beneficios
que seriam, no caso, irradiados pela economia e pela sociedade: o incremento
do turismo, do comércio, das indústrias e atividades que lhe são af'~s, como
fatores necessários ao desejado desenvolvimento, à redução das desigualdades
regionais, à geração de novos empregos e ao aporte de recursos aos cofres
P'!.blicos e às ações sociais do Governo.

Neste contexto, nonnas rigidas de conduta e de
fiscalizaçio se impõem aos que pretendem explorar os jogos de azar. Da
mesma forma que, em prol de seus investimentos, e dos resultados maiores

.que da atividade se espera, a eles deve ser assegurado que a prática dos jogos
por outros, na ilegalidade, continuarà sendo coibida e combatida pelas
autoridades, submetendo-se os infratores às penas das leis que se encontram
em vigor.

Quanto a este aspecto da questão, cumpre ressaltar que,
por ter considerado seus fins incompativeis com os desta Comissão Especial,
dcixaIIlos, na época, de apreciar o PL 4.902/95, do Poder Executivo, que,
entre outros dispositivos, eleva ã condição de crime a organizaçllo do
chamado "jogo do bicho". Da mesma forma, coerentemente, entendemos
incompatlveis, DO âmbito desta Comissão, outras iniciativas scmcIhantes que
pretendam a instituiçllo de penas, seu agravamento, sua redução ou mesmo a
sua eliminaçllo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N- DE 1996

Ainda com relação' ao "jogo do bicho· é oportuno
~ um· dos conceitos que ficaram bastante claros ao longo das
audieneias públicas rea1iza~ por esta Comissão: a melhor forma de se

explorar Cllte jogo, na sua eventual legalidade, seria através de autorizaç1lo,
licença ou~ governamental para a iniciativa privada, e
principalmente, com a preocupação de serem preservadas as caracteristicas,
peculiaridades e a identidade ~~ tipo de jogo. Se não, a sua eventual
descaracterização, ainda que na legalidade, implicaria, provavelmente, a
existancia de outro, na forma tradicional e explorado na clandestinidade. Em
fimçIo disso, entendemos inócuas as iniciativas que a pretexto de legalizar o
"jogo do bicho", na verdade criam uma nova modalidade dc loteria. Essas
Ioteriu, talvez, alcançassem axito maior se com pcrsonaIidade própria fossem
exploradas em coexistência no mercado com a prática legalizada do "jogo do
bicho".

Por outro lado, um dos piDcfpios que baIízInan •
claboraçlo do nosso Substitutivo foi o de su1JmcteI' o efetivo exen:fcio da
prática dos jogos dc azar, nos .Estados e no Distrito Federal, ao intereue e
VOIItade dessas Unidades da FcderaçIo, na bma de impesciudivel
autorizaçIo, que, para tanto, precisam dar aos interessados, seudo que, 110

tocante ao "jogo do bicho", com • compet&cia para regulameatá-lo. Cumpre
ressaltar, cootudo, que esta regu1amentaçIo DIo pode -descoDhcccr IICID 1IC

afastar dos princípios gerais que foram, e poderio lIa", cstipuIados na
legislaçlo fcderal para esse tipo de loteria.

Institui contnbuição social sobre os
jogos de azar e da outras providências.

Art. 10 Sem prejuízo dos tnbutos federais, estaduais c
IIlUnicipais e de outras contnbuiçõcs destinadas ao financiamento da
Seguridade Socia1, fica instituída contnbuiçllo social, com base no ar!. 195, I,
da ~tuiçio Federal, cuja receita será destinada, exclusivamente, ao
financiamento da Saúde e Assist&lcia Social.

Art. 2" A ccntnbuição social de que trata o ar!. lOtem
por fato gerador o faturamento decorrente da exploração dos jogos dc azar l;IIl

hoteJ.casaino, em hotéis.que, para tanto, venham a se adequar e em cassinos, e
o fàturamcoto decorrente da exploração da loteria dcnozninaàa "Jogo do
Bicho".

Art. 30 A aIlquota da contnbuiçllo social de que trata o
art. 1° é de 7% ( sete por cento) incidcnte sobre o faturamento.

§ 10 Nos casos de lançamento de contnbuição social dc
oficio, será aplicada multa de 5~Ál (cinqQcnta por cento).

§ 20 O montante da contnbuiçllo social scrã apurado
semanalmente, devendo ser recolhido até o segundo dia útil da semana
subseqlleute.
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§ 3· As contribuiçlles sociais DIo pagas 110 prazo previsto
saio lCl'acidu de D11Jlta e juros de mora de acordo com o estabelecido 110

m. 84daLeiu" 8.9&1, de 1995 ellOm. 13 da Lei n· 9.065, de 1995.

Art. 4" O sujeito passivo da contnbuiçio social de que
trlIta o lIt. 1· é a empresa autorizada a explorar as atividades lDCIICiooadas no
lIt. 2" desta lei.

Art. S· A receita da contnbuição social institulda no lIt.

1° terá a seguinte dcstinaçIo;

I - Decorrente da exploraçio da loteria denominada "Jogo
do BiclIo":

a) 20% (vinte por cento)]llIl'lI a União;

b) 40% (quarenta por cento) ]llIl'lI os Estados e Distrito
Fcdera1;

c) 40% (quarenta por cento) para os MUDicípios;

fi - Decorrente da exploraçJo dos jogos de azarem
hotc1-cassioo, em hotéis, que para tanto venham a se adequar e em cassinos:

a) 40 % (quarenta por cento) para a UníJo;

b) 40 % (quarenta por cento) para os Estados e Distrito
FcdcraI;

c) 20% (vinte por cento) para os Municfpios ODeIe se
loc:a1izarcm os botéis-cassinos, os hotéis, que para tanto veoham a se adequar
e os cassinos.

Art. 6" Fica acrescentado o item 101, à Li5ta de Serviços
anexa à Lei Comp1ementar n° 56, de 15 de dezembro de 1987, com a seguinte
rcdaçIo:

"101 - jogos de azar com pr&nio pqo em bens ou
dinbcíro."

Art. 7" Esta lei CDIra em vigor na data de sua pubIícaçIo.

Art. go Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer
sobre todas as proposições em trâmite nesta Casa, referentes aos jogos e à
regulamentação dos cassinos no Brasil, constituida pelo Ato da Presidência da
Câmara dos Deputados de lO de maio de 1995, decidiu pela legalizaçio da
prática de jogos de azar em hotéis-cassino, em hotéis que para tanto venham a
se adequar e em cassinos, e pela legalização da exploração da loteria
dcnonúnada "Jogo do Bicho".

Esta decisão, consubstanciada no substitutivo
apresentado por este relator, estabelece' nb seu art. 15, que Lei Complementar

. instituirá contribuição social incidente sobre os jogos de azar e o "Jogo do
Bicho", expJórados na fonna prevista naquela propobição.

Portanto, o Projeto de 'Lei Complementar que ora
apresentamos visa a atender àquela exigência, inclusive quanto à dcstinaçio e
distribuição dos recursos arrecadados em fimção da atividade legalizada pela
referida Comissão Especial.

Procura, ainda, o presente PLC propiciar os meios para
que o ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer .Natureza, tenha SII&

mec:adeçio viabilizada pelos municípios - sede das empresas autorizadas, na
formada Ici, à cxplonçIo ilosjogos de azare do "Jogo do Bicho".

2q SUBSTITUTIVO
AO

PROJETO DE LEI N* 4.652, DE Im

Disoõc so!".re a IClll1izaçlo da P.iúca
de jogos ae azar e dá 0Iifras~

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1· É permitida, mediante autorizaçIo dos EsladoI e
do Distrito FcdcnJ. a cxpIOBÇio dos jogos de azar em botéia-<:asaino em
botãa. que para talIto venham a se adequar e em cusiDOs, por~
jwidicaa previamente credenciadas na forma do lIt. 4°.

§ 1· Na dctcrminaçIo das localidades ODeIe saio
deImYoIvidu &I atividades descritas no CIIpIú deste Irtigo saio
CODIideradu:

1-exíst!ocia de patrimônio turístico a lICf vaIorizIIdo; ou

fi - a cal&cia de alternativas para o seu dcscnvoIvimaIto

§ 2" As locaJidades de que trata o )lIlI"ágrafo anterior
...-0 del!IIidas peIoI EItadoI e pelo Distrito Fcdera1 e submetidas ao órpo
FedIral • quo 10 refere o ÍIlCÍJO fi do lIt. lI, de modo que, quando do
cndcDcil"MlDlo, • cxpIonçIo da atividade mencionada no CIIPfII lOja
llIlIIlI*fvd com O delejado inacmcnto da indústria do turismo e com &I

poIfâcaa lIlICioDIia l»rqionais de desenvolvimento.

§ 3· Para • referida autoriDçIo, • _ QODCCdida por

pruo detaDúDIdo, podcodo lICf renovável, seria ainda obeervIIdoI pela
UJridade~:

I • iDtcgraçlo do emprecIIdiDlClltO U CCJIIdi9ilcs
lIIIbiftais da jrca acolhida para sua implantaçlo;

fi - utilizIçIo de mIo-dc-obra loca1, com~
de idosos e portadores de defici!Dcia fisica;

m - reaIi7açIo de investimentos pelo autoriDdo Da

coostruçIo, ampliaçlo, reforma ou rccquipmncnto de hotéis ou de casaiDoe.

IV -~ de formaçlIo e trcinamcItto com etdiYo
aproYCitamcDto de profissionais em boteIaria, turismo e lICfVÍÇOI afins.

Art. 2° A empresa autorizada deverá precocbcr,
ClIIIIlI!alivlI cJ seguintes requisitos:

I - I« c::oostituida sob as leis bnsiIciras, com Iede e
administraçIo 110 Pais;

fi - comprovar capacidade ccoo&nica e finaDccira;

m-~ qualificaçlo técnica.
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Parágrafo IÍDico. A exig!ncia de que trata o inciso m
deste artigo poderá ser satisfeita:

a) com a exist&Icia, 00 quadro de pessoal~ da
empresa autorizada, de profissional s:om comprovada experi!ncia na IIlividade;
ou '

b)' por meio' dá COIllrataçIo de serviçoI' de empreI&

,~ com~vadl' experienciana atividade.

Ali. 3° PaÍa efeito desta lei, W-cuaiDO 6 o meio de
1Iospcdaaem de turismo, classificado pelo Instituto Brasileiro de TuriImo •

.EMBRATUR. .que diIpouh.~ de áreas, p8drOca COIIIlnItivoI, ÍIlIlIJa9lleI,
cqIJipmDcnto1 e serviços destinados à hospedagem, prática de jogoa de _,

CIIln:tCIIiment clazeir dos usuáriOl.

Art. 4· Selá da c:ompct&lcia exclusiva do ÓrgIo Federal
lIIIlIICiooIdo DO inciso TI do art. 11 desta lei decidir pelo DeCCSúrio
credenciamento de interessados, que OI habilitará à autorizaçIo cstaduI1 ou do
DistritoFedelII pIl'a o cfctiw =lcio das atividades de que trata o lIrt. 1·.

§ 1° Os pedidos de crcdencillllC'1tO, Úldivldualiudos por
csp6cie de cmprecodimcnto onde se pretenda atur, dcverIo ser iDIlnIidoI na
forma que vier • ser regulamcntada, e scompm!wloa de impmciDdfveI
dcclmçIo da autoridade cstIduBl ou do Distrito Federal manifeoIando lUa

intcDçIo de autorizllr • explonçIo dOI jogos de que trata o CIIJ1fII do Irt. 1·,
em localidade que DO inIlrumeDto explicitará e já dc1iDida coofcnDe § 1:' do
lIrt. 1·,

§ 1:' PlIra lIIIáIisc e j~gamcnto de cada pedido de.
credenciamento, taxa de serviço, não rccmbolsávcl, será recolhida pelos
Últcressados, jooto ao ÓI'gllo Federal respansãvcl, na forma e 00 valor que por
este vier a ser fixado.

Art. se Somente poderio ser autorizIIdos • exPlorar •
IIlividadc de que trata o art. 1° OI que vierem • ser crcdcnciados na forma do
artigo anterior, ressalvado o cstabclecido DO art. 12 e seus parágrafos.

Art. 6· NCIlhmna pessoa fisica ou jurídica poderá deter o
controle acionário de mais de~ hot6is-cassinos ou hotéis que, para tanto,
venham a se adequar, ou de cassinos. .

Art. 7" É vedado às empresas autorizadas • explorar a
atividade de que trata o art. I· tnmsfcrir essa cxploraçlo e os direitos ligados à

'respectiva lIIItorizaçIo, salvo sob COIICIiÇÕCS • serem dctcrminadas na
rcguIamentaçlo.

Parágrafo IÍDico. A trlIDsferência Dio exccded o prazo da
atJtorizaçIo que, na 6poca, vigorar, obscrvaudo-se o CIlabelecldo DO art. S·.

Art. 8" É wdado aosdirigeotea c aos ÍimcilmáriOl dai
empresas autorizadas a explorar·. atividade referida DO art. 1":

1-pIltícipIr DOS jogos de _ quo explorem;

TI - • sua ranuneraçlló, ou qualquer parcela' de sua
remunaaçIo, cak:ulada sobre omovimento das apostai.

Art. 9". É wdado iI emprecu ll!tOrizIda,t a explorar I
atividade referida DO lIrt. 1":

I . fazer empr6slimos ou~ 101 IOUS

tIIÚI'ÍOI, lOb qua1qIIer fonna, lC,ja an moeda nacioIIIl ou cstrIIIgeira, seja an
vaIoces COIlYCIIciOlllis quo as rtpRSCDtan;

fi· ter lC:eUO •~ fiscais fcdczJiI;

m - receber cmpr6stimol ou.~~toI de
iDItituiçiloI fiDanceiru oficiais.

AJt. 10. As empresas que explorem • atividade do CIIJIId
do art. 1· ficam obrigadas a:

I - efetuar, ~mpre que necessário; para atender e manter
os padrOcs e especificações lixados em nonnas.pelo óigao'Fcderal aludido DO

inciso II do art. lI, obras de conservação e rcpai-ação dos cdificios,
mobiliário, utensílios e equipamentos dos loCais onde funcionam os cassinos,
sem prejuízo do que vier a ser exigido pelos demais órgãos competentes;

TI • colaborar com iniciativas oliciais que objetivem o
fomento 10 turismo DI área ou rei!1o onde estiverem localizadas, promovendo
e patrocinando exposiçOcs, espetáculos ou provas esponivas segundo
calendários a serem estabelecidos com o lBT-EMBRATIJR e órgllos oliciais
de turismo;

m - promover, em áreas para este fim destinadas,
programas artísticos, privilegiando artistas nacionais;

IV - recolher, em conta bancária específica, o valor que
for lixado, coDformc critérios explicitados na regulamentação, como caução
para o exercicio da autorização mencionada no art. 1°;

V - manter fundo de reserva para atender pagamento
decorrente do movimento estimado do jogo, confonne regulamentação.

Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a aplicação do
disposto nesta le~ observando:

I - ~ estabelecimento de wn conjunto de diretrizes,
estratégias e ações que vincule, efetivamente, o exerclcio da atividade de que
trata o art. I° desta lei ao estimulo e incremento da indústria do turismo e ao
desenvolvimento sócio-econômico do Pais; .

II - a definição do Órgão Federal, existente ou que
entenda criar, a ser responsabilizado pela implementação do referido no incíso
anterior; c~ução de seus objetivos; e o credenciamento de que trata o art.
4°;

fi - a atribuiçlo de poderes que entenda pertinentes ao
órgão Federal r~sponsãvel acima citado que lhe pennitam dispor sobre a
matéria, exigir o cumprimento desta lei, e da legislação que a respeito lhe
seguir, fiscalizar as empresas autorizadas, aplicando·lhes, quando for o caso,
as penalidades previstas, em nada obstando a fiscalização de segurança no
âmbito das autoridades judiciais, administrativas e policiais nos três níveis da
Federação;

IV • o estabelecimento dos critérios para o
credenciamento aludido no art. 4°, os quais levarão em conta, sem prejuizo de
outros, a reputação, capacidade técnica e econômica da empresa interessada
que deverá ser compatível com o empreendimento; o porte deste e sua
avaliação, principalmente, quanto aos resultados pretendidos e relativos ao
incremento do turismo, à criação 'de novos empregos, e à geração de receitas.

V - a atribuição de poderes ao órgão Federal para •
imprescmdível habilitação, no que couber, e sem prejUízo dos demais órgãos
competentes, das empresas fabricantes de equipamentos e ,acessórios
utilizados em jogos de cassino interessadas no 'respectivo fornecimento aos
autorizados mencionados no art. 1°;

V'l - a atribuição de poderes ao órgão Federal para o
estabelecimento das condiçOcs para apmvação dos diretores, sócios e pessoal
empregado, a qualquer título, nas salas de jogos e na gerência das empresas
autorizadas; ,," •.

VII· as condições essenciais.que deverão constar das
autorizaçOcs de que trata o Capllt do art. 1° e o estabelecido no § 3° do art. 13.

vm - as condiçOcs e requisitos operacionais, técnicos c
financeiros para o funcionamento dos jogos de azar;
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IX - os serviços que as empresas autorizadas poderio ou
devemo prestar ao público;

x - as modalidades de jogos de azar pennitidas, inclusive
os eletrônicos, bem como as condiçõcs para o acesso do público às salas de

jogo;

XI - a fonna e a periodicidade das infOfJllllÇÕeS

estatísticas, contábeis, financeiras e patrimoniais a serem submetidas ao Órgllo
Federal de que trata o inciso li deste artigo, e às autoridades competentes,
bem como os critérios de sua padronização e publicidade;

XII - composição do Órgão Federal de que trata o inciso
II deste artigo, onde ficará assegurada, também, a participação do(s) órgIo(s)
de classe devidamente constituido(s) em decorrência da explol'llÇio da
atividade de que trata o art. 1° e art. 13 desta lei.

Art. 12. A partir da publicação desta lei, e até a sua
regulamentação, em caráter experimental e temporário, independentemente do
disposto no art. 4° fica facultada uma autorização por Estado e pelo Distrito
Federal, apenas para um dos empreendimentos aludidos no caput do art. 1°.

§ 1° As autorizações de que trata este artigo seria dada
pelo prazo de um ano, podendo ser renovadas por idênticos prazos, até a
regulamentação definitiva desta lei.

§ 2° Até a regulamentação definitiva desta lei pelo Poder
Executivo ficam os eventuais autorizados na forma deste artigo submetidos •
regulamentação provisória a ser estabelecida pelos Estados e o Dislrito
Federal e que respeitará, no que couber, 05 disPositivos desta lei.

§ 3° As autorizaçõcs dadas na fonna deste artigo, em
camer experimental e temporário, a partir da regulamentação desta lei,
somente podemo ser confirmadas, se os auto~ submetendo-se, 110

prazo máximo de 90 (noventa) dias, aos procedimentos estabelecidos 110 art.
4°, vierem a ser credenciados pelo órgão Federal.

§ 4° A não apresentação do pedido de credenciamento 110

prazo fixado no parágrafo anterior, ou o não credenciamento pelo ÓrglIo
Fedetal, implicará no cancelamento das respectivas autorizações temporárias,
sem que aosauto~ sej3lll~~.8)Ifados quaisquer direitos.

Art. 13. A exploração da loteria denominada "Jogo do
Bicho" fàr-se-á rnediJl\lte autorização .do governo estadual ou do Distrito

Federal, a ser dada, sem o ca.ráter de exclusividade, às pessoes jurfdicaa
devidamente constituldas e que atendam ao inciso ndo art. 2°.

§ I ° A forma como se darão as autorizações para a
exploração do "Jogo do Bicho' será disciplinada pelos Estados e pelo Distrito
Federal por meio de lei própria, que observará, no que couber, 05 dispositivos
desta lei.

§ 2° A lei mencionada no parágrafo anterior disciplinará:

I - a outorga das autorizaÇÕC5 de que trata o caput pelas
loterias estaduais, ou órgão que definirá;

II - a priorização das autorizações às empresas que,
comprovadamente, possam gerar maior número de empregos no exercicio da
atividade de que trata o Capllt,

m - a preservação, no que couber, das caracteristicas,
peculiaridades e identidade desta modalidade de jogo;

IV - a outorga das autorizações por prazo determinado,
não superior a 4 (quatro) anos, podendo, entretanto, a,critério da autoridade
competente, ser objeto de renovação;

. V - o estabelecimento de limites mínimos para o capital
SOCIal das empresas interessadas na autorização;

VI - o estabelecimento, compatível, de caução para o
exercício da autorização e de fundo de reserva para o atendimento do
pagamento decorrente do movimento estimado do jogo;

vn - as autorizações serão inegociáveis e intransferiveis.

. § 3° O Poder Executivo Federal, sempre que necessário,
baixará normas através do Órgão de que trata o inciso II do ar!. lI, regulando
o disciplinamento da prática do Jogo do Bicho pelos Estados e pelo Distrito
Federal.

Art. 14. O não cumprimento das obrigações e disposições
estabelecidas nesta lei e em seus regulamentos e nas leis estaduais sujeitará as
empresas autorizadas a explorar as atividades mencionadas nos arts. 1° e 13,
às seguintes cominações:

I - advertência por escrito;

II - suspensão temporá'ia das atividades;

m - cancelamento da autorizaçao com declaração de
inidoneidade para a exploração da atividade.

Parágrafo único. Aplicadas as penalidades a que se
referem os incisos II e m, do clIpIIt, o Órgão Federal de que trata o inciso II
do art. 11, quanto à atividade mencionada no .ar!. 1°, solicitará as
providências das autoridades competentes.

Art. lS. Lei Comp\ementar instituiri eootribuiçlo lOCial
que inc:idiri espeeificamente sobre as atividades de que tralaIIl os arts. 1° e 13
deIlaJei.

Art. 16. O m. SO do lJecMo-Lei nÓ 3.688, de 3 de
0UluIlr0 de 1941, pMU. aviglll'll" com a seguinte redaçIo:

__"M. Si).. Estabelecer 011 expknr jogo de azar em
Iupr público 011 accssivcl ao público, mediante o
PÇIIIICDlo de entrada ou sem ele, ressalvados os c:aIOS

previstos em lei.

Pena • prisIo simples, de 3 (Ir&) meses a I (um)
ano. e multa.

§ l° .
§2° .
§3° .
§"o .
a) .
b) .

c) ..
d) .

Art. 17. O CIIpIIt do art. 58 do Decreto-Lei n- 6.259, de
10 de fiMreiro de 1944, passa avigorar com a seguinte redaçIo:

•Art. 58. ReaJizIr o denominado 'jogo do bicho',
fora dos casos prcYÍ!toS em lei, em que um dos
perticipantes, coosiderado compradoc ou pooto, entrep
certa quantia com a indicaçJo de combinaçlJes de
algarismos 011 nome de animais, a que conespoodem
m'1meros, ao outro participante, coosidcrldo o VCIIdedor
011 banqueiro, que se obriga mediante qualquer SlXteio ao
pepmento de pr!mios em dinheiro. Penas: de SCÍJ.(6)
meses a um (1) 8110 de prisIo simples e multa ao
VCIIdedor 011 bImqueiro, e de trinta (30) a quarenta (40)
dias de prisIo celular ou multa ao compndor 011 poIlto.
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§ 1° ..
a) .
b) ..
c) .
d) .
§r .

Art. 18. Esta lei entra em vigor Da data de !lia publicaçlo.

Art. 19. ReYogam-se as disposições em cootrário.

COMPLEMENTACÃO DE VOTO

Em rcuniIo realizada em 22 de maio de 1996, esta
ComissIo Especial apreciou o Segundo Substitutivo apresentado por este
Relator aprovando-o por 20 (vinte) votos favoráveis tendo havido 2 (dois)
votos COIIlrÍriOS.

Durante o processo o Deputado Ivo Mainardi solicitou
que fosse l1terIdo o inciso IV do § 2" do art. 13, modificando-se.a expressA0
ali contida .por prazo determinado nio superior a 4 (quatro) aoos·, J*a .por
prazo determiIIIIdo nIo inferior a 4 (quatro) anos·.

Conbme consta em Ata, sugeslio nesse sentido já havia
sido apmeIItIda e acatada por este Relator Da reunilo anterior reaIiDda em
14 de maio 1996.

Entretanto, o texto votado ainda nIo contemplava aquela
a1terIçIo. Submetida referida sugestão à apreciação da Comissão, a~
foi aprovada por expressiva maioria passando a incorporar o SubstílUt1VO
adotado pela ComissIo, da seguinte forma:

.Art, 13. .. ..

§r ..

IV • a outorga das autorizações por prazo determinado
nIo inferior a 4 (quatro) IDOS, podendo, entretanto, a critério da autoridade
ccmpeteDte, ser objeto de reDOVlIÇio;.

Outtu modificações apresentadas no prazo regimental e
referentes lOS Requerimentos de Destaque, após acolhimento destes pelo
Plenírio, ou foram rejeitadas quando da votaçio ou deixaram de ser
apreciadas em fimçIo da retirada, pelos autores, dos respectivos
requerimentos.

Sala da Comissio, em 22 de maio de 1996.

ll1 -PARECER DA COMISSÃO

A Comiado Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre todas
l$Jll:llposições, em trAmite nesta Casa, referentes aos jogos e • l'Bgulamentaç;lo dos
cassino. no Brasil, -em reuniio realizada hoje, concluiu, <:entra os votos dos Senhores

.Oepuladoa José Fortunalí e Joio Fassarela, pela oonstitucionslidade, juridicidsde e
técnica Iegislalílle e, no mérito, pale aprovaçAo, com substitutivo, do Projeto de Lei n"
U5,2, de 1994 e do de nO 1.07-4, de 1995 (apensado); pela rejeiçAo da emenda n" 1,
apresen1ada ao Projeto de Lei n" -4.552, de 1994; pela aprovaçAo pardal das emendas

de n"I. 7 e 13 a, pela rejeíç40 das de n"s. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 8, 9, la, 11, 12, 1-4 e 15
apruant.adas ao IUbatítulivo, e pela apresentaçio de Projeto de Lei Complementar, nos
te<mos do~do Relator, com complemen1llçl1o de VOlo.

Participaram de volaçoIo nominal os Srs. Oeputados: 14naldo
Tll'IlÓlIlO, AraaJ.y de Paula, Car10e Magno, Ciro Nogueira, Cláudio Cajado, Efraim Morai',
Eurico Miranda, Homero Oguido, Ivo Mainardi, Joio F_nsla, José Fortunati, Jovalr
Arsnl.., Merie ElvirIl, Nelson Otoc:h, NillOI1 Giblon, Pedro Henry. Ricardo Izar, Vlleon
S8ntini, ZUIai6 CobI3. tilulatM; ~io Bacci, Pedro Canedo e Wilson C~nachi, suplen!el,

Sala da ComlSlAo, em 22 da

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA cOMISSÃo
PROJETO DE LEI NW 4.652, DE 1994

(projeto de Lei .- 1.074. de 1995. apeaudo)

Di.sDõe sobre alegaJj~~
de jogos ac azar e tlá outraS )'OVy~.

oCoogresso Nacional decreta:

Art. l° É permitida, mediante auto~ dos Estados e
do Distrito Federal, a exploração dos jogos de azar em botéis-Qssioo, em
hotéis, que para tmJto venham a se adequar e em cassinos, põi'peiJsoas
juridicas previamente credeDciadas Da forma do art. 4-.

f .- Na~ das loca1.idacks 0IIde Mdo
desenvolvidas IS' lIMdades descritas DO CIfIIII deáe IIÚIO lido
coosidendas:

I . exist&cia de petrim&úo turístico a serwIaríDdoõ011

fi • a c:mucia de a1temativas para o seu deseIIYolvimeal

f'''' lu localidades de que lnIta o J*iIrafo lIUriar
seria definidas pelos Estados e pelo DistritoF~ , SlJlxnclida 10 ÓqIo

Federal a que se ref~ o inciso fi do art. 11. de modo que, quaudo ~
credenciamento a exp1oraçio da atividade mencionada DO t:qfIt SCJ&
compatível~ o desejado incremento da iDdústria do turismo e c:om u
políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento.

§ 3° Para a referida autorizaçJo, a ser cooc:edida plX'

prazo detenninado, podendo ser renOVlivel, serio liDda observados pela
autoridade concedente:

. I . integraçlo do empreendimento às condições
ambientais da ma escoIbida para sua implantaçio;

n• utilizaçio de mJo.de.obza local. c:om aproveitamento
de idosos e portadores de deficiência fisic:a;
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m - rea/izaçIo de investimclltos pelo autorizado Da
COIIStIuÇio, ampliaçlo, reforma ou rccquipamenlO de batéis ou de 1:ISSÍIloS.

IV • JlIOllI'IIIIIS de f'ormIçIo e lreinImento com efetiYo
aproveitamento de profissiouais em botclaria, turismo e serviços afins.

Art. 2° A cmpresa autorizada dewrá precucber,
cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - ser constituída sob as leis brasileiras, com sede e
administraçio 110 Pais;

I· particípar nos jogos de azar que explorem;

n - ter sua rcmunemçãa, ou qualquer parcela de sua
rcmuneraçJo, calculada sobre o movimento das apostas.

Art. 9°. É vedado ás empresas autorizadas a explorar a
atividade referida no art. 1°:

I . fazer empréstimos ou ~nançiamentos lOS seus
usuários, sob qualquer farma, seja em moeda nacional ou estrangeira, seja em
valores convencionais que as representem;

n-COIIIpI'OVIr capacidade CCOIIÔIDÍCa e fiDmccira; n-ter acesso a beneficios fiscais federais;

m-c:cmprovar quaIificaçio técI1ic:a.

A exigência de que trila o inciIo m

I) com 1 existiDcia, 110 quadro de. pesIOI1 pcrmIIICIIte da
empresa autorizada, de profIssiooal com COIIIpI'OYIda exp'eriiociaDaIlMdade;
ou

b) por meio da contratação de serviços de empresa
especializada com comprovada experiência na atividade.

m • receber empréstimos ou financiamentos de
instituições finaDceiras oficiais.

Art. 10. As empresas que explorem a atividade do CIIJIfII
do art. 1° ficam obrigadas a:

I - efetuar, sempre que necessário, para atender e manter
os padrões e especificações fixados cni normas pelo órgão Federal aludido 110

inçiso n do art. lI, obras de conservaçio e rcparaçJo dos edificíos,
mobiliário, utensílios e equípamentos dos locais onde funcionam os cassinos,
sem prejuízo do que vier a ser exigido pelos demais órgios competentes;

n . a definição do Órgão Federal, existente ou que
entenda criar, a ser responsabilizado pela implementação do réferido no inciso
anterior; COItSCCUÇio de seus objetivos; e o cred~iamento de que trata o art.
40; J

I . o estabelecimento de U1ÍI conjunto de diretrizes,
estratégias eações que vincule, efetivamente, o exercício da átividade de que
trata o art 1° desta lei ao estímulo e incrementa da indústria do turismo e ao
desénwlvimentà sócio-econômico do País;

m-a atribuição de poderes que entenda peitirientes ao
Órgio Federal responsável acima citado que llie pennitam·dispor sobre a
matéria, exiBir o cwnprimento desta lei, e da legislação que a tespeito lhe
seguir, fiscalizar u empresas autorizadas, aplicando-lhcs, quando for o caso,
u penalidades previstas, em nada obstando a fiscalizaçlo de seguraDÇlllO
âmbito das autoridades judiciais, administratíVis e pOliciais DOS três níveis da
FederaçiO;

Art. n. O Poder Executiva regulamentará a aplicaçio do
disposto nesta lei, abservando:

m - proDlOver, em áreas para este fim destinadas,
programas artísticos, privilegiando artistas nacionais;

IV - o estabelecimento dos critérios para o
credencíamento aludido 110 art. 4", os quais levaria em conta, sem prejUÍZO de

IV • recolher, em conta bancária especifica, o valor que
for fixado, conforme critérios explicitados na regulamentação, como cauçio
para o exercício da autorização mencionada no art. 1°; •

n - colaborar com iniciativas oficiais que objetivem o
fomento ao turismo na área ou região onde estiverem localizadas, promovendo
e palrocinando exposições, espetáculos au provas esportivas segundo
calendáriosa~ estabelecídas com a mT-EMBRATIJR e órgãos oficiais
de turismo;

Parágrafo único. A transferin~ia não excederá o praza da
autorização que, na ér'<>ca, vigorar,abservando-se o estabelecido no art. 5°.

Art. go É vedado aos dirige~tes e aos funcionários das
empresas autorizadas a explorar a atividade referi~ DO art. 10;

An. 6° Nenhuma pessoa física ou jU{idica poderá deter o
tontrole acionário de mais de três holéis-cassinos ou hotéis que, para tanta,
venham a se adequar, ou de cassinos.

An. 7° É vedado ás empres8,li autorizadas a expIardi' a
atividade de que trata o art. 10 transferir essa exploração e os direitos ligados à
respectiva autorização, salvo sob condições a serem determinadas na
regulamentação.

An. 5° Somente poderão ser auto~.zados a explorar a
atividade de.que trata o art 1° os que vierem a ser credenciados na forma do
artigo anterior, ressalvado o estaheleeído no art. 12 e seus parágrafos. .

An. 4° Será da competência exclusiva do Órgão Federal
mencionado no inciso II do art. 11 desta lei decidir pelo necessário
credenciamento de interessados, que 0$ habilitará à autorização estadual ou do
Distrito Federal para o efetivo exercício das atividades de que trata o art 1°.

An. 3° Para efeito desta lei, hotel-cassino é o meio de
hospedagem de turismo, classificado pelo Instituto Brasileiro de Turismo 
EMBRATUR, que disponha de áreas, padrões construtivos, instalaÇÕl:s,
equipamentos e serviços destinados à hospedagem, prática de jogos de azar,
entretenimento e lazer dos usuários.

§ 1° Os pedidos de credenciamento, individualizados por
. espécie de emprCcndimcnto onde se pretenda atuar, deverão ser instnúdos na

fonna que vier li. ser regulamentada, e acompanhados de imprescindível
declaraçio da autoridade estadua1 ou do Distrito Federal manifestando sWl· - V - manter fundo de reserva para atender pagamento
intCDÇlio de autorizar a exploração dos jogos de que trata o CDpllt do art. 1°, decorrente do movimento estimado do jogo, conforme regulamentaÇão.
em localidade que DO instrumento explicitará e já definida conforme § 2° do
art. 1°.

§ 2" Para análise e julgamento de cada pedido de
credenciamento, taxa de serviço, não reembolsável, será recolliida pelos
interessados, junto ao Órgão Federal responsável, na forma e no valor que por
este vier a ser fixado.
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outros, a reputaçIo, çaplICidade técnica e econômica da empresa interessada
que devezá ser compatível com o empreendimento; o porte deste e sua
avaliação, principalmente, quanto aos resultados pretendidos e relativos ao
incremento do turismo, à criação de novos empregos, e à geração de receitas.

v . a atribuição de poderes ao Órgão Federal para
impresciridivel habilitaçJo, no que couber, e sem prejuízo dos demais órgãos
competentes, das empresas filbricantes de equipamentos e acessórios
utilizados em jogos de cassino interessadas 110 respectivo fornecimento aos
autorizados lIKiIICiooados no m. 1·;

.VI • a atribuíçlo de poderes ao ÓI'gi1o Federal para o
~enIO das coodições para aprovação dos diretores. sócios e pessoal
empregado, a qua1qu« titulo, nas salas de jogos c na gerência das empresas
autorizlIdu;

vn· as condições essenciais que deverão Iconstar das
autorizações de que trata oU/HÚ do m. 1· eQ estabelecido no § 3· do m. 13.

VIII • as condições c requisitos opcrncionais, técnicos e
. 5naDceiroIpnofimciouamento dos jogos de azar;

IX • 0I1OlVÍÇOS que as empresas autorizadas podetio ou
~.~v~*> pmtIr ao p(Iblico;

x•as modalidades de jogus de azar permitidas, incl\;slve
OI eIetz&icOI, bem CClIIIO as coadiÇI'les para IJ acesso do público às salas de
.ior;o:

XI • a forma c a periodicidade das informações
e...tlsricu. CClIItíbeiI. fiDIDc:eiru c Jl'Irimooiais a serem submetidas ao órgão
Federal de que trata o iDciIo n deste artigo, c is autoridades compctcotes,
ba CClIIIO OI c:ritériOI dllIIApIdronizIçIo c publicidade;

xn •composiçIo do ÓI'gio Federal de que lI'3ta o inciso
fi deste amlD. 0Dlh ficará uscgurada, também, a participaçio do(s) órgIo(s)
de cIwe devidamente constituído(s) em decorrCncia da cxpl«açio da
ativiJade de que trata o art. 10 e art, 13 desta lei.

§ 3· ~ autorizaçOCs dadas na formii· deste artigo, em
caráter experimental e temporário. a partir da regulamentaçlo desta lei,
~ poderio ser confirmadas, se. os autorizados, submctendo-sc. no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, aos procedimentos estabelecidos 110 art
4·, vierem a ser CRdenciados pelo órgão Federal.

§ 4° A 010 apresentação do pedido de credenciamento no
prazo fixado no parágrafo anterior, ou o nJo credeDciÍDJento pelo ÓI'iIo
Federal, implicará no canceIamento das respectivas autorizIç(Ies teIIIpOrárias,
sem que aos autOOzados sejam assegurados quaisquer direitos.

Art. 13. A exploração da loteria denominada -Jogo do
Bicbo" far-se4 mediante autorizaçio do aoverDO estadual ou do Distrito

\.FFedledcral, a ser dada, sem Q caráter de· exclusividade, às pessoas jurídicas
~dameutc COII5tituidas e que·itendam ao inciso ndo 1ft. r.

§ 1· A forma como se daria as autorizações para a
expIoraçIo 40 -Jogo do Bicho- será disciplinada pelos Estados e pelo Distrito
Federal por ,meio de lei própria,~observará, 110 que couber, os dispositiWlS
desta lei.

§ r A lei mencionada no parãgrafo anterior disciplinará:

I - a outorga das autorizações de que trata o cqlll pelas
loterias estaduais, ou órglo que definiJi;

n - a priorizaçlo das autorizações às empresas que,
comprovadamente, possam gerar maior IIÚIDCI'O de empregos no exercicio da
atividade de que trata o cqIIl;

m•a preservaçio, no que couber, das caracteristicas,
peculiaridades c identidade desta modalidade de jogo;

N • a outorga das autorizações por prazo determinado
nJo inferior a 4 (quatro) anos, podendo, entretanto. a critério da autoridade
competente, ser objeto de renovação;

v -o estabelecimento de limites mínimos para Q capital
social das empresas interessadas na autorização;

VI • o estabelecimento, compatível, de cauçio para o
exereicio da autorizaçao e de fundo de reserva para o atendimento do
pagamento decorrente do movimento estimado do jogo;

vn -as autorizações serão inegociáveis e intransferiveis.

§ 3° O Poder Executivo Federal baixará oomw alIaWa
do Ólgio de que trata o inciso n do art. lI, regulando o discipIinamclIt da
prática do -logo do Bicho- pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Art. 14. O nJo cumprimento das obrigações c disposições

~
nesta lei c em seus regulamentos e nas leis estaduais sujeitará as

autorizadas a explorar as atividades mencionadas nos arts. 1°. ]3.

'àsAC ' comi:Pações: ,

I - advertência por escrito;

n-suspensão temporária das atividades;

m • cancelamento da autorização' com dec1araçlo de

inidoneidade para a exploração da atividade.

Parágrafo único, Aplicadas as penalidades a que se
referem os incisos nem. do cap"'t"o órgão Federal de, que trata o inciso n
do art. lI, quanto à atividade mencionada no art, 1°, solicitará as
providências das autoridades competentes. ..

Art. ]5. Lei Complementar instituirá contnbuiçlo social
que incidirá especificamente sobre as atividades de que tratam os arts. 1· e 13
desta lei.

Art. 16. O art. 50 do Decreto-Lei n° 3.688. de 3 de
outubro de 1941, passa a vigorar com a seguinte redação:

, '

"Art. 50. Estabelecer oU explorar jogo de azar em
lugar público ou acessível ao públicó, mediante o
pagamento de entrada ou sem ele, ressalvados os casos
previstos em lei.
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Pena • prislo simples, de 3 (três) meses a 1 (\l1li)
ano, e multa.

§ 1· .
§ 2· .
§ 3' .
§4" ..

a} .
b} .
c} .

d) .

Art. 17. O capIlt do art. 5& do Decmo-Lei ri' 6.259, de
10 de fevereiro de 1944, passa a vigorar com a seguinte redaçio:

•Art. 58. Realizar o denominado "jogo do bicbo",
fora dos casos previstos em 1ei, em IP' _ doi
participantes, considerado comprador ou pauto. .....
certa quantia com a indicação de CClI11biDIçllc: clt
algarismos ou nome de animais, a que c:orrespoIIda
números, ao outro participante, coosidendo o~
ou banqueiro, que se obriga mediante quaIqu« lOdào 80
pagamento de prêmios em dinheiro. Peou: de llÍI (6)
meses a um (I) ano de prisio simples e lIlIIlIa 80
vendedor ou banqueiro, e de trinta (30) • quanuta (40)
dias de prisão celular ou multa ao compndor 011 pcDo.

§ 1° .
a} .
b} .
c} .
d) .
§2" .

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de _ ~.

.Art. 19. Revogam-se as disposições em COIIIdrio. .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 283-A, DE 1996

(Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem N° I. 377/95

Aprova o texto do Tratado sobre as Relações de Amizade

e Cooperação, celebrado entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Bras!
lia, em 25 de outubro de 1995; tendo parecer da Comis

são de Constituição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Pendente de pareceres das Comissões de 'Úefesa Nacio

nal e de Economía, Indústria e Comércio.

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 283, DE 1996, A QUE
SE REFERE O PARECER)

o CONGRESSO NACIONAl. decrela:

M. 1° Éaprovado o 1exto do Trolado soble os fleIcç6e5 de AmIZade
e Cooperação. celebrodo entre o Go\Iemo do República FederCl11va do BrO!ll e o Go\Iemo
da lJcIânIa. em Brosilla. em 25 de ouI\bfo de 1995.

Parágrafo lnIco. Serão SLjelIos à aprcwoção do Congesoo
Nacional quaJsqt;e< atos que possam resullar em rE!'JI!ÕO ao referido Tralado. assim como
quaiSqUe( aluste! compJementores que. nos lermos do art. 49. Incloo I. da Cons!!1uIçOo
Fede<al. acooelem encargos ou comprormsos gCl\lOSOS ao patrtmõnlo nacJonal.

Art. 2" Este Decrela leglSla1MJ entro em vIgo< na dolo de .lUCI

pOOlIcoçâo.

Solado ComI55óo. em19~.~99.6'

Deputado ATI UNSPr_
PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

l-RELATÓRIO

Nos tennos do artigo 49. inciso I, da Constituição, o

Excelentisslmo Senhor Presidente da República submete á consideração do Congresso

NaCIOnal o texto do Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação entre a

República Federativa do Brasil e a Ucrânia. celebrado em Brasilia. em 25 de outubro de

1995.

De .acordo com a Exposição de 'Motivos que acompanha a

Mensagem Presidencial, a assinatura desse instrumento tem como propósito iniciar o

desenvolvimento de relações aroistosas e de cooperação entre os dois paises, em

confonnidade com os propósitos e princípios da Cana das Nações Unidas, o Direito

Internacional e os direitos humanos.

Assim, ambos conéordaram em coordenar os esforços com vistas fi

não-proliferação e à proscrição dos annamentos nucleares e convencionais, bem como

em cooperar nos setores de comercio, economi~ ciência, tecnologia, cultura, educação,

saude~ meios Ode comunicação social, turismo e esporte.

Procurarão, dessa fonna, estimular a criação de um ordenamento

jurídico favorável ao desenvolvimento do comércio e de outras atividades de cooperação

econõmica entre os dois paises, inclusive no que se refere à promoção e proteção

reciproca de investimentos. IncentIvarão, outrossim, o estabelecimento de contatos e

relações comerciais ou outras fonnas de cooperação entre empresas estatais e privadas,

organizações e entidades comerciais.

Também buscarã~ cplaborar, em confonnidade com as nonnas do

Direito Internacional, na proteção ao meio ambiente e no uso de tecnologias

ecologicamente seguras na exploraçãQ qe recursos naturais.

Intercambiarão experiências ~ cooperarão, ainda, IIQ combate .ao

crime organizado, aos atos de terrorismo internacional, ao tráfico ilícito do nareóticos e

substâncias psicotrópicas e a qualquer tipo de contrabando, inclusive a transferência ilegal

de valores culturais através de fronteiras. Para tanto~ concluirão os acordos necessários,

com vistas a assegmar a assistência judiciária mútua em matérias civis e penais.

a Tratado penoanecerá em vigor 'por um período de 10 (dez)

anos. podendo ser automaticamente prorrogado por períodos sucessivos de 5 (cinco) anoS,

a menos que um dos países notifique ao outro, por meio de nota diplomática, sua intenção

de denunciá-Io.

É o relatório.
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fi - VOTO DO RELATOR

o presente Tratado estabelece as linhas gerais da cooperação

entre o Brasil e a Ucrânia. Ele institui as diretrizes e os campos nos quais se dará tal

cooperação e provavelmente incentivará o surgimento de novos acordos que terão por

objetivo a colaboração em campos específicos.

O interesse do Brasil em estreitar os vínculos com a Ucrânia, país

tomado independente após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,

pode ser explicado por diversos fatores. Devido ao clima favorável, o setor agropecuário

ucraniano é bastante desenvolvido - era um dos maiores produtores de grãos da URSS.

Além disso, seu território detém vastas reservas de carvão, minério de ferro, manganês e

petróleo. Ressalte-se, ainda, a indústria de máquinas, quimicos, energia e alimento.

Por outro lado, todas as especulações sobre o futuro da

humanidade levam em conta os antigos integrantes da URSS. Em razão do seu peso

demográfico, dos recursos naturais de que dispõe, dos problemas ambientais, da alta

capacitação da população, das inúmeras nacionalidades e religiões que ali estão

representadas e obviamente pelo vasto poderio militar, tanto no que diz respeito ao arsenal

nuclear quanto ao armamento convencional, o mundo precisa estar atento para os rumos

que toma aquela região. Acrescente-se, ainda, li fato de que a área sofre com a crise

econômica e a instábilidade política, ao mesmo tempo em que é ameaçada pelos

nacionalismos exacerbados e por lutas entre subgrupos étnicos.

Cooperando com a Ucrânia, o Brasil opta por manter-se como

observador privilegiado das mudanças que deverão ocorrer naquela região até o final do

milênio, as quais com certeza influenciarão os destinos da humanidade e moldarão o

cenário internacional nos anos vindouros. A aproximação com os paises da área.

reveste-se, também, de um caráter estratégico, além dos ganhos comerciais e da

enriquecedora troca de experiências que têm lugar em todos os tratados de cooperação.

Isto posto, opinamos pela aprovação do texto do Tratado sobre as

Relações de Amizade e Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Ucrãnia,

celebrado em Brasilio, em 25 de outubro de [995, nos termos do projeto de decreto

legislativo que apresentamos a seguir.

Sala da Comissão, em/0dej. '/l4/fl de 1996.

PROJETO I)E DECRETO LEGISLATIVO N°, '. DE 1996.

, (MENSAGEMN",1.377195)

Aprova o texto do Tratado sobre as
Relações de Amizade e Cooperação, celebrado
entre a República Federativa do Brasil ca Ucrânia,
~m Brasília, em 25 de ou\U~r,? de 1995..

'0'CongreSso Nacional décreta:

Ar!. I·É aprovado o texto do Tratado sobre as Relações de

Amizade e Cooperaçlo, celebrado entre a República Fedemtiva do Brasil e a Ucrânia, em

B~ilia,em 25 de outubro de 1995.

Parágrafo único. Serão sujeitos á aprovação. do COJ)gresso

Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão ao referido Tmtado, assim como

quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 da Constituição

Fedeml, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Ar!. 2', Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala da Comissão, em 15deJlIlIJ", de 1996.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores. em reunião realizada hoje
opinou. unanimemente, peJa aprovação da Mensagem nO 1.377/95. do Pocir:r
Executivo. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresento. acatando o
parecer do Relator. Deputado Aracely de Paula,

Es1iveram presentes os Senhores Deputados: Áflla Uns 
Presidente. Renan Kurtz - Vice-Presidente. Franco Montara, Robérlo Araújo. Leur
Lomanto. Edison Andrino. Moreira Franco. Pimentel Gomes, Ushitaro Kamla. Feu Rosa,
Leonel Pavan. Pedro Valadares. Hllório Coimbra. Luiz Henrique, Nair Xavier Lobo
Aécio Neves, José lhomaz Noná. Luiz Gushiken, Cunha Uma e Fernando Gabelra, '

Sola da Comissão. em 19 de junho de 1996,

J~~_A'''''.YPresidente .\'

MENSAGEM N° 1.377, DE 1995
(Do Poder Executivo)

.-submete à consideração -do Congresso Nacional o tex.to

do Tratado sobre as Relações de Amizade e Cooperação I

celeb~ado entre o GOverno da República Federativa do

Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasflia, em 25 de

outubro de 19 95 ~

(As COMISS(JES DE RELAC(JES EXTERIORES, DE DE:FE:SA NA

CIONAL, D! E:CONOMIA, INDOSTRIA E: COM1lRCIO, E: DE CON§.

TITUIçJ\O E: JUSTIÇA E: DE: REDAçJ\O (ART. 54)

Senhores MembroJ do Congresso Nacional.

De confonnid2de com o disposto no 3rt. 49. inciso I. da Constimiçllo Federal.
submetI> li elevada considençio de Vossú Excel!ncias. acompanhado de Exposição de Motivos

do senhor Mini!tro de Estado das Relaçocs'Exteriores, o texto do Tratado sobre as Rclas;õe5 de

Amizade e Coopençilo, celebrado en"" o Governo da Rep6blica Fedentiva do Brasil e o Governo

da UcrlJtla. em B""Oia. em 25 de oumbro de 1995.

EXPOStÇÃO DE MOTIVOS N' 658, DE OI DEZEMBRO DE L995. DO SENHOR MINISTRO DE
. .ES'rADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

Exc~~t1ssimo slmho~ Presidente da Repl1blica,

Tenho ,a honra de. sUb1leter à. elnvacla consideração da

vossa Exc.l'nc~a o anexo texto do Tratado sobre as Relações de

Allizad. e CooPl8raçio c81.brad~ entre a RllpUblica Federativa do
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Allizad. e CooPl8raçio c81.brad~ entre a RllpUblica Federativa do



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 19761

ARTlUUX São sujeito5 à aprovação do Congresso Nacional

I. O pre.enle Tralado será .ubmelido :i aprovação. em conlhmtidade
com os proccdimelltos naeionai. intenm. de cada Parte Contralanle. e enlraflÍ em
vigor fia dala da trOCll do. inslrumenlos de flJlilicaçilo.

quaisquer atos que possam resultar em revisio do reFerido Acordo.

bem como quaisquer ajust~~comp18mentarosque acarretem encargos

ou compromissos gravosos ao patrimOmio nacional.

2. I'cnnoneeerlÍ el1l vigor por UI1l periodu de 10 (dez) OI\11S. podendu ser
aulumulÍcumcnle prorfllgadn por períodos snces.ivo. de 5 (cinco) anos. a l1Ienus
que ul1la da. Parte. Conlralanles noliHque à outra. por escrilo c por via
diplul1látiea. suo inlcuçüo de denunciá·lo. COI1l onlecedência minim8 de UI1l 8nO da
doia de sua expiração.

E o relatório.

ARTIOUlQ.
rI - VOTO Da RELATOR:

() preseule Tratadu serlÍ regislrado na Secrclaria da Org,mi7.llção da.
Nações I 'nidas. cm eonlonnidude col1l o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

Feito em Brasília, em ~ de ouhlbro de 1995, em dois exemplares
unglDa!s nos idiomas português, ucraniano c inglês, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de divergê~cia,prevalecerá o texto em inglês.

In - PARECER DA CDMISSIID"

. -=----rstão atendidos os pressupostos, conatit:!

cianalmsnte estabelecidos, da admissibilidade desta prapasiçlo e~

por considerar que o projeto em exame, respsita a boa técnica l~

gislativa e contempla 05 requisitos BssAnciaiã de juridicidade

constitucionalidade, o nos80 voto é por sua aprovaçio.
PELA UCRANIA

PELA UCRÂNIA

Leonid Kutchma
presidente da Ucrânia

PELA REPÚBUCA FEDERAllVA
DO BRASIL

PELA REPUBUCA FEDERAllVA
DO BRASIL

Fernando Henrique Car~o8~
presidente do BraS1.1

Feito el1l Era.Hin, em de oulubro de 1995. em dois exemplares
ongmais nos idioma. português. ucraniano c inglês. sendo todos os textos
igualmenle autênticos. Em caso de divergência, prevalecerá o texto em inglês.

Aviso nQ 2.55 B• SUPARlC. Civil.

Em 12 de de""mbro de 1995.

Senhor Primeiro SccrcWi.o.

Encaminho a c.ua Sccrcr.aria McnM~m do Excclent(r.s:imo Senhor Vice-Presidente

da Rep~bJie. no exedeio do eargo de Pro.';deme da Rcp~bJic. relativ. aQ !cxlO do Tratado ""Il/l: ...

Relaç~de Amizade e Coopcr.lÇlo. celebrado enltc o Govc"", da Rcp~blical:edet:atiya dp !3~t

e o GoVerno da UcdniL

A ComissAo de ConstitulçAo e Justiça e de
RedaçAo, em reuniAo ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidnde e técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nQ 283/96, nos
termos do parecer do Relator, Oeputad~ Nil~on Gibson.

, AlCnci.05lI1'I)Cme"

C:::=---~.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Minislro de E."ado Chefe da Co... Civil
da Promdencía da'República

A Sua ExceU!.nc,ia p ~epl\or. .• i . . ,
Deputado WILSON CAMPOS .
Primeiro SecreWio da CJmant d", Deputados
BRASÍLlA.DF.

PAREC~RDA COMISSÃO DE CÓNSTITUIÇÃO E ,fUS.nçA E DE
. REDAÇAO .. ' ... .. "

I - .RELATORIO:

Ao examinar a Mensagem prasidBnci~l nQ 133/95,

a dout~ Co~issão da RBl~çãB~ E~~ef~o~~~ ~laqor~u.~ presente ~r~

posição aprovando o téX"to do Tratado sobre as Relações de Amiz,!.

de e Cooperação, celebrado entre o Governo da República FBdBr~

tiva do Brasil e o Governe dà ~trãhiat em 8rasilia, em 25 de ou-

tubro "ge 1.995 •.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Caseione, Nestor Duarte e Vicente Arruda. - '1!ce-presidentes;'"
Antônio dos Saptos, Benedito de li,ra, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, Vilmar Rocha,
Ary 'Kara,' De Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvlm Freire, IVandro
CUl'lha' 'L1ma, JoAo Natal, José Luiz Clerot, Adhemar· de Barros
Filho, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Ary Valadao, Gerson
Peres, Jair Siqueira, José Rezende, Pri.co Viana, Almino
Affqnso, Oanilo .de Castrq" ,Edson Silva., Marconi periUo,
Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulai! Cobra, José GenoI-

.n~, Luiz Mainardi, Marcelo.Oéda, MIlton Mendes, MIlton Te
mer, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Aldo Arantes, Jair Soares,
Jairo Azi, JúlfO César, Magno Bacelar, Philomeno Rodrigues,
F~rn~ndó Oiniz "e Nilson Gibson. .. ' . "

Sala da ComissAo, em lO de julho de 1996



•A respeito da Fazenda São Joaquim,
em meu Município, desapropriada pelo Incra
em 1989, para fins de Reforma Agrária, falo
com conhecimento de causa. Tratava-se de
uma fazenda com grande potencial; era a
melhor da região, com açudes capazes de
alimentar uma cidade. Houve épocas em
que produzia tanto que o Município não ab
sorvia toda a sua produção. O proprietário
dedicava-se mais à agricultura.

Se o Governo quisesse desen\tUlver
uma política agrícola sem criar complicaçõ
es, ryá terras de sobra para se comprar nes
te País que ninguém tem dinheiro para pa
gar. Esta é a verdade. Sou político e falo
como político, mas infelizmente existe a in
tenção e o desejo de fazer publicidade e
promoção em tomo dessa Reforma Agrária.

E prossegue:
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda Públicos Federais das quatro esferas de Poder, gas-
a leitura do expediente, passa-se ao taram R$37.048.280.262,OO e são aproximadamente

IV - PEQUENO EXPEDIENTE um quarto dos aposentados pelo INSS.
Estão aí Sras. e Srs. Deputados, o mapa dos

gastos brasileiros com pessoal, cuja fonte foi a As
sessoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, temos recebido informações sobre
um dos aspectos sinistros desta desastrada reforma
agrária: a destruição e devastação das propriedades
produtivas transformadas em favelas rurais pelos as
sentamentos de reforma agrária.

Triste exemplo do que se passou no Município
de Ouixeramobim, Ceará, na antiga Fazenda São
Joaquim. Parece incrível, mas até as palmeiras e os
sabiás da nossa terra, cantados em verso pelo gran
de Gonçalves Dias, foram destruídos.

Cortaram os coqueiros para tirar os cocos. O
pomar de 5 mil pés virou mato. Até as mangueiras
foram cortadas para fazer lenha. As matas de reser
va foram vendidas em carradas de caminhão.

Os pássaros antes alegres e abundantes na
própria varanda da sede da fazenda emudeceram.
Os canários e as rolinhas foram vendidos. Um vene
no fomecido pelo Incra para matar as lagartas das
plantações acabou matando todos os pássaros. Até
os urubus sumiram!

A usina de luz foi quebrada já na primeira noite.
A este propósito leio alguns trechos da entre

vista do Vice-Prefeito de Ouixeramobim, Dr. Raul de
SantHelena Matias Dinelli.

Tem a palavra o Sr. Confúcio Moura.
O SR. CONFÚCIO MOURA - BlocolPMDB 

RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras e Srs. Deputados, observando os gastos
com pessoal, no Orçamento Geral da União, no ano
de 1995, verifiquei que o País gastou a importância
de R$37.048.280.262,OO (trinta e sete bilhões, qua
renta e oito milhões, duzentos e oitenta mil duzentos
e sessenta e dois reais).

Estão excluídos desta importância as indeniza
ções, sentenças judiciais, despesas de exercício an
teriores, depósitos compulsórios e salários-família.

A imprensa mostra diariamente que os Deputa
dos e Senadores bem como todo o pessoal que ser
ve às duas Casas, são os grandes gastadores, os
perdulários, os cheios de mordomias. Mas os núme
ros não mostram isto. Vejam o quadro:

Estudando esta tabela Sr. Presidente, vemos
'q!Je a relação ativos, inativos e pensionistas está
mais equilibrada, no Legislativo e Judiciário, numa
proporção de 3,5 servidor ativo para 1 inativo e 18;5
ativos para 1 pensionista.

No Executn,;c:ça--relação- é de 1,85 servidor ati
vo para 1 inativo e de 5 ativos para 1 pensionista.

A coisa aperta Srs'. Deputados, com os gastos
de pessoal çom os militares, cuja relação de propor
cionalidade é a seguinte: 1 militar na ativa para 1
inativo e 2 ativos para'1 pensionista.

O regime geral da Previdência Social que pega
todos os trabalhadores do Brasil aposentados, com
cerca de 15.800.000 beneficiários gastam por ano
cerca de 33 bilhões de reais enquanto os Servidores
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A última vez que estive no assenta
mento da antiga Fazenda São Joaquim, vi a
fazenda toda destruída...

"Se Reforma Agrária fosse uma coisa
séria, primeiramente precisaria acabar com
essa imagem que o Incra tem no País. O In-

Estes estão produzindo, porque são
pessoas que têm recursos. Precisa-se levar
em. conta que uma terra no Nordeste com
100ha não tem condição de produzir coisís
sima nenhuma. A pessoa que recebe um

" lote desses, com ce"rteza, torna-se um pro
vável favelado rural.·

"Normalmente, a Reforma Agrária aqui cra aqui é visto como se fosse um vefculo
vem sendo feita a partir de terras desapro- de apoio à desordem, à invasão".
priadas após litf~io, sem ~révia qualificaçã? Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, por que
dos.que nelas v~o ~orar, Jogando fora o dl- traumatizar quem produz?
nhelro dos contnbulntes. O ~ue a gente .vê, O Viee-Prefeito manda um recado às autorida-
com o pa~sar do tempo, sao verd~delras des: "Seria preciso que o Governo assumisse o papel
aglomeraçoes de flagelados e, mais uma de proteger a classe mais pobre, comprar terras que
vez, abandon~dos p~lo governo. , existem af, à vontade, sem precisar criar traumas nas
. . Dos vános proJeto~ ,d~ R:for~ Agra: famnias desapropriadas, dar assistência técnica, en-

na Implantados. no M~n1clpIO, nao ha um so fim dar condições efetivas para se trabalhar".
que tenha consistência. Na verdade, trata-se '
de uma morte lenta e ilusória desse povo, "Se os órgãos governamentais conti-
que vai para a terra na esperança de ser nuarem da maneira c0rTl? vêm procedendo,
dono, de ver produção... E o que se tem na isto não vai funcionar. E demagogia, é di-
verdade é o abandono da agricultura e da nheiro público jogado fora... O Governo
pecuária pelo governo. deve agir com seriedade e não deixar que

"Aqui no Munidpio há quatro projetos meia dúzia de idealistas malucos promova a
de Reforma Agrária. Dos mais antigos, lem- desordem. Se o Governo tem capacidade de
bro-me que no tempo dos militares o então financiar 200, 300, 500 mil reais a um grupo
Ministro Andreazza esteve aqui fazendo Re- de pessoas, ele pode fazer a coisa com de-
forma Agrária numa área super-produtiva, cência. Pode comprar a terra e pode dar
próxima da cidade, na Fazenda Riachuelo. apoio a esse povo chamado exclufdo, vrtima
Hoje, não existe mais nenhum dos assenta- do próprio Governo.
dos morando lá. Apoio que até hoje ele não deu a quem quer

Recebera~ os títulos das mãos do Mi- plantar e produzir, que são os proprietários de terras."
nistro, receberam financiamentos, criou-se Delenda Reforma Agrária! Precisamos acabar
toda uma demagogia, toda uma expectativa com esta desordem nos campos e nas cidades. O
em cima desse povo, e aconteceu que os que o Brasil precisa é de uma verdadeira polrtica
"beneficiados·, quando já vivendo em plena agrícola!
miséria, Cb~s~~uiram vender as últimas es- Sr. Presidente, peço a Mesa que mande publicar
tacas que dIVidiam os terrenos, para, em se- meu pronunciamento nos órgãos oficiais da Casa.
guida, venderem os próprios lotes para ou- O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun-
tros. cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srts e Srs.

Hoje, essa fazenda, uma grande fazen- Deputados, a intervenção do Banco Central no Ban-
da, é totalmente habitada por pessoas que co Econômico, está na fase final. Os interventores
não têm nada a ver com aquele momento da nomeados pelo Banco Central começam a dar os úl-
Reforma Agrária. timos retoques no processo de liquidação do que

restou do Banco Econômico. .
O Banco Central deverá arcar com um prejufzo

de cerca de 1,6 milhões de reais ao fim do proce$so
de liquidação.

Os interventores esperam, ainda, afastar o
banqueiro Ângelo Calmon de Sá definitivamente das
decisões nas empresas não-financeiras do Grupo.
Calmon de Sá é acionista de empresas de vários se
tores. Nas contas do banqueiro, suas participações
nas empresas nos vários setores valeriam pelo me
nos 900 milhões de dólares.

Sr. Presidente, quanto ao Banco Nacional,
aguarda-se uma decisão da Justiça de Minas Ge
rais. Ex-controla,dores devem ser denunciados pelo
Ministério Público nos próximos dias..
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Sr. Presidente, os 25 administradores suspei- com os mínimos detalhes indispensáveis à realiza-
tos de participar das i1icitudes e irregularidades no ção de uma festa magnífica e, igualmente, com rela-
Banco Nacional poderão ser processados. A Promo- ção ao aspecto da segurança em todas as depen-
toria do Estado de Minas Gerais deve receber esta dências e do lado de fora do Ginásio.
semana a notitla criminis do Banco Central e, em Infelizmente, aconteceu aquele momento de
seguida, oferecerá denúncia contra os envolvidos no tragédia. Um instante só, mas o suficiente para pro-
caso. Entre os citados na notitia criminis estão os vocar a perda de uma vida humana, de um dedicado
ex-controladores do Banco Nacional, os irmãos Mar- trabalhador, como era Nelson Marinho Frazão Filho,
cos, Eduardo, Fernando e Ana Lúcia Catão Maga- o Nelsinho.
Ihães Pinto, nora do Presidente Fernando Henrique Queremos reiterar, nesta tribuna, as nossas
Cardoso. profundas condolências à famma de Nelsinho, além

Sr. Presidente, na ação penal que poderá re- da decisão em assisti-Ia devidamente, nestes mo-
sultar da notitia criminis encaminhada pelo Banco mentos de sofrimento, por perda tão irreparável.
Central ao Ministério Público, em Minas Gerais, o Graças a Deus, já estou bem melhor das lesõ-
Juiz poderá decretar a prisão preventiva dos acusa- es que sofri, quando a queda brusca de vários inte-
dos, em virtude da necessidade de descobrir os cul- grantes do palanque acabou precipitando sobre a
pados pelos prejuízos causados pela má gestão do minha estrutura física um peso extraordinário.
Banco Nacional e também tomar os seus bens, para Desejo antes de tudo agradecer às incontáveis
ressarcir os prejudicados. manifestações de apreço e carinho que recebi, ao

Sr. Presidente, vou concluir, registrando que o longo desses dias, seja de colegas nesta Casa, seja
próprio Presidente do Banco Central, Dr. Eduardo dos meus conterrâneos, cujas mensagens me reno-
Loyola, reconheceu que"A fiscalização do Banco Cen- varam forças para o meu restabelecimento.
trai está devendo alguma coisa para a sociedade. A O acidente empanou a festa, é verdade. E nem
minha idéia é que o Banco Central precisa se esforçar poderia ser diferente, pelas pircunstâncias e princi-
mais na fiscalização. E onde o banco mais falhou." palmerite pela perda do Nelsinho, alémQa ocorrên-
(JB, 7/7/96 fls.2-neg6cios). Sem comentário!... cia de alguns feridos.

Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja O que importa agora, Sr. Presidente, é consi-
divulgado no programa A Voz do Brasil. derar que o povo de Nova Iguaçu encontra na candi,

O SR. FERNANDO GONÇALVES (Bloco/PTB datura Nelson BornierlEduardo Gonçalves a mais 184
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden- gítima esperança de um novo tempo, a ser marcadd
te, sras e Srs. Deputados, por grandes realizações. '

F~talidade é a palavra que melhor expressa o Esse é o sentimento expresso no semblante e
acidente por ocasião da histórica convenção do nas manifestações dos novaiguaçuanosj durante a
PSDB-PTB que homologou a candidatura de Nelson convenção já nessas primeiras semanas da campa-
Bornier para Prefeito, tendo como Vice Eduardo nha eleitoral.
Gonçalves, do fiTB. ' , 'O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

, , ' Nova Iguaçu viva momentos de absoluta festa, são do orador.) - Sr. Presidente, a Constituição Fe-
enorme euforia e sobretudo de esperanças, diante deral, em seu art. 21, inciso XIV, diz que compete à
da formalização de uma campanha, que, sem dúvi- União organizar e manter a Polícia Federal, a Polícia
da, será vitoriosa. Seu objetivo maior é recolocar o Rodoviária Federal e 'a Polícia Ferroviária Federal,
Município no verdadeiro caminho da prosperidade, bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo
desenvolvimento e melhores condições de' vida à de Bombeiros do Distrito Federal e dos Territórios~' .
sua laboriosa população. ,Orelatório' do Deputado Moreira Franco, apre-

.. 'Estavam'no Ginásio do Mesquita Futebol Clu- sentado hoje à Comissão' que 'analisa a reforma ad-
be as principais lideranças locais e do Estado do Rio ministrativa, propõe a alteração do inciso XIV do art.
de Janeiro, inclusive o Governador Marcello Alencar. 21 por este que passo a ler:
E lá estavam também mais de 10 mil moradores, "Prestar assistência financeira ao Dis-
com muita disposição para iniciar esse processo de' trito Federal para a execução de serviços
recuperação de Nova Iguaçu, a ser empreendido a públicos por meio de fundo instituído por lei
partir de janeiro de 1997. complementar".

É importante salientar, Sr, Presidente, que os Esta proposta é um dos maiores absurdos que
organizadores do evento tiveram a preocupação se pretende cometer contra a Polícia Federal, a Polí-
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cia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar forme dados divulgados pela Companhia Nacional
e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e - por de Abastecimento (CONAB) e Instituto Brasileiro de
que não dizer? contra a sociedade brasileira, espe- Geografia e Estatística (IBGE), é, no mínimo, atentar
cialmente a sociedade brasiliense. contra a moralidade pública e a boa fé do cidadão. É

Se esse artigo for aprovado, Sr. Presidente, caso explícito de propaganda enganosa. O Governo
Brasília correrá o risco de se tornar uma das cidades pode e deve divulgar suas poucas e boas realizaçõ-
mais violentos do mundo. es. Mas deve também explicar à opinião pública o

Portanto; já conclamo os Parlamentares desta socorro aos bancos na ordem de 14 bilhões através
Casa, a partir deste instante, a se posicionarem con- do Proer, a inadimplência de saúde pública que as-
tra essa absurda alteração sugerida pelo Deputado sume a forma dramática da Clínica Santa Genoveva
Moreira Franco. e da Hemodiálise de Caruaru, a lentidão da reforma

Hoje, já conversei com o Governador do Distri- agrária que agrava a tensã~ no camp? : provoca
to Federal, Profº Cristóvam Buarque, no sentido de mortes de tra~~lhadores. rU!aIS, os 61 bJlhoes de re-
mobilizar a sociedade brasiliense contra a indignida- ~erva~ monetanas con~titUldos em .grar:de parte por
de dessa alteração proposta pelo Deputado Moreira investimentos est~ang:lros n~s. ap~lcaçoes de curto
Franco que, parece-me, odeia Brasília. prazo,.a quadruphcaçao da dlvld,a.lnte~~ acelerada

, pelos JUros escorchantes, o salano mlnlmo de 112
. 10 SR: JOS~ FORTUNATI (PT ~ RS. Pronun- reais, a remuneração paupérrima dos servidores pú-

cla o segumte discurso.) .- ~r. Preslde~te, srªs ~ blicos e muito mais... O Governo precisa explicar a
S~s._Deputados. O a~. 37, InCISO XXI, § 1- da Constl- opinião pública o repasse de verbas do Orçamento
tuIÇa0 Federal afirma. • Federal que beneficia exclusivamente, como sem-

O"A publicidade dos atos, programas, pre, sua base política. O Governo tem que sair deste
obras, serviços e campanhas dos órgãos casulo fictício autoconcebido como "modernidade" e
públicos deverá ter caráter educativo, infor- administrar de fato um país vitimado pelo desempre-
mativo ciu de orientação social, dela não po- go estrutural e por uma selvagem concentração de
dendo cónstar nomes, símqolos ou imagens renda. As reformas políticas estruturais pretendid?s.
que caracterizem promoção pessoal de au- pelo Executivo, e já parcialmente prejudicadas pelas
toridádes ou de servidores públicos." eleições municipais que monopolizam a atenção da

o 'classe política, podem perfeitamente ser realizadas
Ora, C0m esta redação, a Constituição cidadã pela via inversa, a nível infraconstitucional, com açõ-

de. 1988 buscou proteger o contribuinte do uso abu- es enérgicas que otimizem a capacidade de ação
sivo da publicidade oficial para fins de prestígio e administrativa do Governo. É preciso medida efeti-
promoção pessoal. Importa, 'com a norma, o caráter vas para que, além do real, tenhamos um país real
positivo da dMulgação das realizações governamen- bem diferente da pura ficção de uma publicidade ei-:-
tais com a finalidade de bem informar à opinião pú- vada de erros grosseiros. . . .
blica. Este efetivamente não é o caso do segundo o' O SR. EURIPEDES MIRANDA (PDT - RO.
aniversário da Plano. Real. Na âl1sia de convencer Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
fenomenicamente a cidadania de que tudo está à mil srªs. e Srs. Deputados. ,I o 00 •• o.

maravilhas, divulgam-se dados falsos que induzem à O Município de Machadinho Doeste situado no .
desinformação. E não basta o Sr. Sérgio Amaral ale-
gar. exíguo tempo para a realização da campanha. ' Estado de Rondônia, nasceu de um projeto de as-

. sentamento elaborado pelo Incra.
Há dois anos já se. sabe. quando seria o segundo
aniversário do Plano Re~le o ~~ro (la informação Na ocasião em que o Incra iniciou, o assenta0:
telTl, responsáve,is. Q porta-voz ~a Presidêflcia não mento de Machadinho, a divulgação foi tão ampla? o

pode. repassar sua responsabilidade administrativa ponto de famílias de quase todos os Estados brasi-
par~ a agênciá 'eie publicidade que apenas executou leiros, terem requerido seu pedacinho de terra como '
a campanha do Governo. o Estampar nos principais garantia do sustento de seus filhos.
veíoulos da imprensa do País um aumento de con- Muito embora este assentamento tenha tido
sumo, na ordem de 96% de carne, 82% de ovos, seu lado positivo, não podemos deixar de citar dois
87% ,qe feijão, 16% dem~ssas, valores que ultra- pontos negativos.
passam os aumentos reais de 4,5% no consumo da O primeiro foi o Incra ter feito assentamento
carJl~,os 16,4% dos ovos, os 1,4% do feijão e a re- em pelo menos.40% da área considerada um pa-
duç~o' efetiva de 6% no consumo de massas, con- drão de terra não apropriada para a agricultura.
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o segundo ponto negativo foi o Incra não ter
dado a assistência necessária aos colonos assenta
dos, tais como abertura e manutenção de estradas,
bem como um apoio mínimo na área da saúde e
educação.

Temos dito com freqüência, desta tribuna, que
assentamento não é tão-somente colocar o colono
na terra. O mais importante é dar apoio ao mesmo,
para conseguir fazer este pedaço de terra produzir.

Fiz um breve relato do surgimento do Município
de Machadinho DOeste, que apesar de não ter con
tado com o apoio do Estado e da União, conseguiu
desenvolver com o trabalho de sua gente humilde.

Porém, hoje pretendo registrar nos Anais desta
Casa a candidatura para Prefeito e Vice-Prefeito da
quele Município do empresário Neodir Carlos Olivei
ra e do despachante Sebastião Xavier dos Reis.

Neodir e Xavier são pessoas simples, porém
trabalhadores, que têm compromisso com o povo de
Machadinho DOeste, quer seja os moradores da ci
dade ou do campo.

Para concluir, Srs. Parlamentares gostaria de
afirmar que só as pessoas comprometidas com seu
povo terão facilidades de administrar com transpa
rência o que pertence ao povo.

Sr. Presidente, gostaria que meu pronunciamen
to fosse divulgado no programa "A Voz do Brasil".

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V.
EXª será atendido.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a situação da agroindústria no norte do
Estado do Rio de Janeiro ainda não foi objeto de
atenções especiais por parte do Ministério da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, recebendo o mesmo.
tratamento de desinteresse em relação ao Ministério
da Agricultura.

Há cerca de um mês, empresários do setor
mantiveram contatos com autoridades do Governo
Federal expondo a situação desesperadora em que
se encontram sobretudo em razão da desativação
do Proálcool. Até o presente, aquele esforço não re
sultou em qualquer resultado prático, ocorrendo, em
conseqüência, um agravamento da situação, com a
previsão de ocorrência de rlovas quebras de empre
sas que, antes, participavam efetivamente do desen
volvimento econômico do norte fluminense e, em
particular, do Município de Campos dos Goytacazes.

A cana-de-açúcar sempre foi o produto agríco
la de maior destaque naquela parte do Estado do
Rio de Janeiro. A produção de açúcar e de outros

produtos oriundos da cana, constituíam-se em pode
rosa fonte de receita e de emprego, acrescidos a es
tes fatores o advento do álcool combustível, que
trouxe para o norte fluminense uma nova expectati
va de desenvolvimento e de fortalecimento de sua
economia.

Naquela fase de implementação do Proálcool,
empresários fluminenses da agroindústria investiram
no setor, assumindo dívidas e compromissos que
seriam atendidos ao longo do tempo. Entretanto,
sem que se ouvissem as partes envolvidas, o Gover
no mudou por inteiro sua política no setor da produ
ção de combustíveis, preferindo investir na importa
ção e da prospeção de petróleo, abandonando os
projetos de produção de um combustível alternativo,
oriundo de fonte renovável.

Mesmo assim Sr. Presidente, alguns empresá
rios do setor permanecem firmes no propósito de se
destacarem na produção do açúcar e dos demais
subprodutos da cana, no aguardo de que o ideal do
álcool combustível seja retomado, pois, sem dúvida,
trata-se de uma solução racional para os problemas
da produção de energia, se considerarmos que as
fontes hoje preferenciais dos governos são esgotá
veis e grandemente prejudiciais ao meio ambiente.

Destaco, srªs e Srs. Deputados, neste cenário,
a Usina Sapucaia S/A, de Campos dos Goytacazes,
que, tendo sido fundada em 1884, vem superando
as dificuldades naturais da atual conjuntura econô
mica, mantendo-se no topo de suas atividades. Utili
zando-se de matéria-prima produzida ou em terras
próprias ou em terras de acionistas ou de parcei
ros/arrendatários, vem obtendo resultados crescen
tes a cada ano, alcançando em 1995 a produção de
2.223.331 sacos de 50kg de açúcar, a 37.926.245 li
tros de álcool com moagem de 1.365.883 toneladas
de cana.

Estes dados representam percentuais bem ele
vados se considerados os números de uma década
passada. Hoje, a capacidade diária da Usina é de
moer 8.500 toneladas de cana, produzindo 14.000
sacos de 50kg de açúcar, 220 metros cúbicos de ál
cool anidro, 600 metros cúbicos de álcool hidratado,
empacotando 17.000 fardos de 30kg de açúcar.

Usando tecnologia avançada, de Primeiro Mun
do, a Usina Sapucaia tem também cuidados espe
ciais com as questões do meio ambiente, sobretudo
cuidando diretamente do tratamento de água usada
na Usina, reaproveitando os resíduos de bagaço e
de vinhaça, o primeiro, usado nas caldeiras como
combustível e compostagem, o segundo, aplicado à
fertilização na lavoura e compostagem.
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Há empresários que, mesmo necessitando do O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
apoio e da ajuda do Estado para suas atividades, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
sabem levá-Ias a bom termo mesmo em meio a ex- putados, na última sessão do semestre passado, em
pectativas de crises econômicas e financeiras. No que se apreciou matéria legislativa, foi aprovada a
caso, a Usina Sapucaia serve de referencial elogiá- urgência urgentíssima para o projeto de resolução
vel, pois seus diretores, entre os quais os Srs. José destinado a equiparar os vencimentos dos servido-
Thomaz Carvalho Brito - Diretor Superintendente, e res desta Casa com os de seus colegas lotados no
Élcio Paes de Sá - Diretor Agrícola, bem conduzem Tribunal de Contas da União e no Senado Federal.
a empresa, tomando-a bem sucedida, mantendo o A matéria, obrigatoriamente incluída na ordem do
seu nível de empregos, modernizando-a com a tec- dia da primeira sessão legislativa destinada à vota-
nologia que aperfeiçoa a produção e aumenta a ren- ção após o fim do presente recesso, reveste-se da
tabilidade do empreendimento. maior importância e merece, por isso mesmo, alguns

Faço referência a esta empresa Sr. Presidente, comentários.
elogiando-a por seus resultados, sem esquecer-me, O primeiro deles, Sr. Presidente, diz respeito
entretanto, que o ~setor da agroindústria carece de aos objetivos da proposição. Ao contrário do que se
atenção especial por parte do Govemo, notadamen- vem alardeando, não se trata de conceder aumento
te do Ministério da Agricultura, com o apoio do Mi- a título de liberalidade. A Câmara dos Deputados,
nistério da Indústria e do Comércio. aprovando o projeto, nada mais fará do que devolver

Era o que tinha a dizer. a César o que lhe foi subtraído. Não há como justifi
car que servidores de mesma ocupação, com atri-

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem re- buições de idêntica finalidade, sujeitam-se a dispari-
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu- dades remuneratórias como as atualmente existen-
tados, o Estado do Maranhão, em especial a capital, teso A isonomia entre servidores da Câmara e do
São Luís, vem sendo sacudido pelo aumento da vio- Senado se incorporou de tal forma ao arcabouço
lência e da criminalidade. cultural e ao direito subjetivo dos dois grupos que

São Luís, cidade histórica, antes tranqüila pací- uns e outros, ainda que não quisessem, fugiria do in~

fica, encontra-se hoje apavorada com a ocorrência cêndio do Congresso unidos, resistiriam de braços
de homicídios, latrocínios, roubos, violência contra dados a seu fechamento
mulheres, menores e assaltos à mão armada em Em segundo lugar, srªs e Srs. Deputados,
bancos, comércios, farmácias e residências. cumpre assinalar que a injustiça, curiosamente, re-

A cada hora e à luz do dia, ocorre um assalto cai sobre os servidores do Legislativo mais sobre-
mão armada em Sã Luís. Existem estabelecimentos carregados. Sem nenhuma redução da enorme im-
como bancos,' supermercados e empresas de trans- portância do Senado da República e do Tribunal de
portes que já foram assaltados mais de três vezes. Contas da União em relação aos negócios do Esta~

Esta situação é completamente estranha e pre- do, não há como deixar de enxergar na Câmara dos .
judicial ao cotidiano da população de São Luís. Deputados o ponto nevrálgico do processo legis/ati~

O Gover O do Estado t m S
·ldo ·Inca z de con vo. Os grandes debates em torno das mudanças en e pa -

ceber sua política preventiva e repressiva de segu- do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico re-

r nça P'bl·lca ara o Estado e a P~efe·itura de Sa-o caem, quase sempre, sobre os Deputados, até por-a u p ,I
Luís tem-se omitido completamente diante deste an- que representam o povo. E o povo, Sr. Presidente, é
gustiante problema social. Esquece a atual adminis- não só a origem e o destino das prerrogativas de

que se reveste a administração pública como a pró-.tração municipal que o cidadão antes no estado,
pria justificativa de sua existência. Não há como re~

vive no município e merece viver sossegado.
legar a segundo plano servidores cuja missão é jus-

É preciso, e com urgência, que o Govemo do tamente propiciar que a população se aproprie do
Estado ou setores organizados e a população discu- que lhe pertence.
tam altemativas visando devolver a tranqüilidade e o
sossego à população de São Luís. Por fim, quero deixar claro, como último argu-

mento em favor do projeto, o apoio majoritário que
Esperamos, a partir de 1º de janeiro de 1997, vem merecendo nesta Casa. A postergação indefini-

cornJackson Lago no comando da administração de da de sua votação vem representando uma clara
São Luís, contribuir para a solução deste problema. afronta à vontade da maioria, na qual, tem-se certe-

Justiça se faz na luta! za, não continuará incorrendo o ilustre Presidente da
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Lasa, tendo em vista seus conhecidos e elogiáveis sado, a exemplo da soja e milho, produzidos no oes-
esforços para, em outras matérias, fazer com que te baiano; do gesso do Araripe pernambucano e de
prevaleça, sobre a intransigência de poucos, o dese- outros produtos para exportação através de Suape,
jo de quase todos. e dos navios, da Franave e trens da RFFSA - Nor-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro- deste.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Acreditamos que após mais este esforço e sa-
Srs. Deputados, na qualidade de ex-ferroviário, re- crifício das autoridades nordestinas, o Governo Fe-
gistramos com muita alegria o retorno do trem car- deral se aperceba da necessidade de concluir a
gueiro ao Município de Salgueiro. construção da Ferrovia Transnordestina, Petroli-

Mês passado, registrávamos aqui desta tribuna na/Salgueiro, e recuperação da Linha Centro, da
a volta do transporte hidroviário do São Francisco, RFFSA, trecho Salgueiro/Recife, intermoldando o
suspenso há quase dez anos, um verdadeiro crime Sistema hidroferroviário do São Francisco, com o
contra a economia da região nordestina. Porto de Suape, em Pernambuco.

Preocupado com esse descaso, o Governo do Gostaríamos, pois, de nesta oportunidade, nos
Estado de Pernambuco, através do Sr. Secretário de solidarizarmos com o Dr. Marcelo Ayres, Secretário
Infra-Estrutura, Marcelo Ayres, assumiu o compro- de Infra-Estrutura do Estado de Pernambuco, pela
misso de trazer de volta os rebocadores e chatas coragem de arrancar da ferrugem, vagões, locomoti-
que outrora transportaram a riqueza da região nor- vas, rebocadores e chatas da RFFSA e da Franave
destina através das águas do velho Chico. Em 8 de para o transporte de cargas pesadas de uma região
maio de 1996, atracara no Porto de Petrolina o pri- onde não existe quase mais rodovias ativadas,
meiro rebocador desta década, transportando mil to- abrindo os olhos do Governo Federal para a neces-
neladas de milho procedentes de Pirapora - MG. sidade de investir um pouco e ativar este econômico

Hoje, solenemente, chegará na Estação da transporte.
Rede Ferroviária Federal uma composição com 22 Parabéns a todos os que estão envolvidos nes-
vagões carregados com postes da Celpe e produtos te processo.
químicos da Compesa, procedentes da Capital Per- O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
nambucana. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De-

Essa primeira remessa de mercadorias do Es- putados, o Governo e os representantes do grande
tado para o interior rende mai~ de 20 mil reais de capital financeiro mobilizaram seus intelectuais, enti-
economia de fretes para o Estado, o correspondente dades empresariais e sua portentosa máquina de
a aquisição de 250 postes, suficientes para eletrificar propaganda para realizar em grande estilo as come-
40 novas propriedades rurais, cálculos do Dr. Fábio morações do segundo aniversário do "real".
Alves, Presidente da CELPE - Cia de Eletricidade A ordem, nessa área e nesta conjuntura eleito-
de Pernambuco. ral, é abafar as cada vez mais evidentes contradiçã-

Depois dessa· viagem inaugural, uma série de es e impasses da política econômica e social em vi-
outros trens cargueiros irão continuar transportando goro Para isso, afrouxou-se a rígida política monetá-
postes e equipamentos da Celpe para atendimento a ria e creditícia que vem sendo praticada. Paralela-
mais de vinte municípios no interior do estado, no mente, montanhas de editoriais e reportagens são
programa Energia Para Todos, do Governo do Esta- produzidas diariamente, enfatizando o eternamente
do de Pernambuco. anunciado crescimento econômico sustentado que

Após essa solenidade de retomo do trem à estaria chegando, lenta, porém, seguramente. se-
Salgueiro, as autoridades participarão de um Con- gundo essa linha de divulgação, embora escude-se
gresso sobre a Hidrovia do São Francisco, promovi- na idéia de que vivemos os mesmos problemas de
do pela Secretaria de Transportes, Ener,gia e Comu- economias superindustrializadas, o cavalar desem.
nicação do Estado de Pernambuco e Ministério dos prego já estaria começando a ceder e a economia
Transportes, com a participação do Governador Mi- interna estaria se aquecendo consistentemente; a
guel Arraes, de Pernambuco, do Ministro Odacir inadimplência estaria diminuindo; as consultas aos
Klein, dos Transportes, Fernando Bezerra Coelho e serviços de proteção ao crédito estariam aumentan-
Cleuza pereira, respectivamente, Prefeitos de Petro- do, etc. Na mesma linha, silencia-se sobre os vulto-
Iina e Salgueiro, secretários Estaduais dos Estados sos desembolsos para pagaÍ'nento da dívida externa,
de Pernambuco e da Bahia, além de políticos regio- sobre o fato de que o déficit público triplicou com o
nais interessados na revitalização do transporte pe- Plano Real (e de repente o déficit público deixa de
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ser o mal que explica tudo, inclusive e principalmen- conhecimento da realidade e para a produção de so-
te a inflação!), sobre a dívida interna que ultrapas- luções - não é um caso circunscrito ao Brasil. Sabe-
sou a barreira dos R$150 bilhões, o desequilíbrio da se que a projeto neoliberal vem produzindo na Arné-
balança comercial, os juros cavalares, etc, etc. rica Latina esse fenômeno de desmoralização de

Preocupada em estreitar o espaço à crítica à instrumentalização dos organismos de pesquisas
política de terra arrasada na área social, esta propa- (com isso desmoralizando-os) apenas para legitimar
ganda divulga resultados de pesquisas que apontam políticas cujo resultado, em toda parte, tem sido o do
número fantásticos sobre o aumento do consumo aumento da miséria e da exclusão social, do des-
dos segmentos populares e, pasmem, em meio ao monte das políticas públicas e em especial do des-
confisco generalizado de reajuste ao funcionalismo monte das nações do nosso continente.
público e ao vergonhoso reajuste de R$12,OO sobre O que se impõe agora e sempre é lutar para fa-
o salário-mínimo, sobre uma elevação no salário zer dos brasileiros cidadãos. E isso não se faz des-
médio! O ponto alto desta campanha jomalística e montando o Estado, tampouco pintando de cor de
publicitária em tomo das supostas excelências da rosa, a realidade cinzenta em que vivem as maiorias
política estabelecida pelo "Consenso de Washing- do nosso País.
ton° foi atingido com a divulgação do resultado de O SR. JOSÉ COIMBRA (Bloco/PTB-SP. Pro-
um trabalho do IPEA em conjunto com o PNUD que nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
chegou à conclusão de que o Brasil não era a "Se- Srs. Deputados, desejo fazer um registro. Sr. Presi-
líndia" ou dois brasis (um próximo ao padrão de vida dente, a fim de que não se perca a oportunidade de
da Europa Mediterrânea e outro vivendo a situação chamar a atenção desta Casa para um aconteci-
da índia), mas precisamente três brasis: um já de- mento de vital importância, não só para a Economia
senvolvido (no SuVSudeste), um próximo ao desen- do País, como também para a área da Saúde, à qual
volvimento (em regiões do Sudeste e do Centro- sou ligado pela minha condição de médico.
Oeste) e finalmente o Brasil subdesenvolvido no Destaco primeiramente a visita do Sr. Ministro
NortelNordeste. Segundo este trabalho, a situação dos Transportes, Sua Excelência o Senhor Deputa-
do povo brasileiro não só seria melhor do que até do Odacyr Klein, que esteve na região de São José
aqui se tem dito, como tenderia a melhorar substan- dos Campos, numa inspeção às obras da rodovia
cialmente a partir do "Plano Real". Presidente Dutra, estrada que já foi privatizada e

Notem, srªs e Srs. Parlamentares, tudo isso que dia 12 de agosto próximo começará a funcionar
depois de anos e anos de recessão (da chamada efetivamente nesse novo regime administrativo.
"década perdida"), de inflação galopante, de estag- O fato é importante, Sr. Presidente, pois se tra-
nação econômica, de aumento da visibilidade do ta de uma experiência nova em nosso País. A via
contingente dos excluídos e miseráveis nas grandes Presidente Dutra, como toda a Nação sabe, deterio-
cidades! rou-se - como toda a rede rodoviária brasileira - ao

Pois bem, esta propaganda acaba de sofrer um logo dos últimos anos, transformando-se num sorve-
pequeno revés: o IBGE vem de divulgar que toman- douro de vidas humanas. Raro o dia em que não se
do em conta o índice de "Gini", o Brasil constitui-se registrou ali uma série de acidentes fatais. Além do
no campeão mundial da concentração de renda e da quadro negro de mortes e mais mortes, o péssimo
desigualdade social. Batendo neste triste campeona- estado de conservação a que chegou passou a ser
to países como Guatemala, Uganda, etc. contabilizado no enorme custo representado pela

A divulgação dessa pesquisa é muito importan- lentidão do tráfego e o desgaste dos veículos sujei-
te, uma vez que toda a campanha do Governo e das tos a buracos, má sinalização e uma dezena de ou-
elites ao estilão "Pra Frente Brasil!", mas que escon- tros obstáculos ao seu bom funcionamento.
der o Brasil dos brasileiros, labora no sentido do De quem a culpa por tanto descaso? Creio que
desmonte e do descredenciamento das pesquisas e não é hora de voltarmos a isso, mas temos que lem-
dificulta dramaticamente o enfrentamento dos efeti- brar que a falta de verbas operou papel significativo
vos problemas do nosso País. Das enormes carên- no abandono da via Dutra. Antes, tínhamos a TRU,
cias e do sofrimento de nossa gente. a Taxa Rodoviária Única, que destinava os recursos

Vale pena assinalar que ação governamental para a manutenção das estrad~s. O Governo aca-
-âparentemente estranha e mesmo paradoxal bou com a TRU, que na verdade foi transformado no
numa gestão encabeçada por alguém inegavelmen- IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Au-
te sabe como ninguém o valor das pesquisas para o



Art. 12 Fica criado o Sistema de Acompanha
mento Permanente do funcionamento das Clínicas
Geriátricas, Hospitais e simi lares que recebam ver
bas da União, em todo território nacional.

Art. ~ Esse acompanhamento será feito em to
dos os Municípios do País que estejam enquadrados
no definido no artigo 12 desta Lei, por comissões
permanentes designadas peJo Ministério da Saúde,
com a colaboração das Secretarias Estaduais e Mu
nicipais de Saúde.

Art. 32 O acompanhamento de que trata o arti
go 12desta Lei será mediante visita mensal às insti
tuições referidas, que resultará em relatório que ser
virá de base para a liberação dos recursos destina
dos à manutenção das mesmas.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial.

Sala das Sessões, 11 de junho de 1996 - Wil
son Leite Passos. - Deputado Federal, PPB.

Justificação

A falta de acompanhamento adequado em re
lação à aplicação dos recursos destinados à Saúde,
aplicados pelas instituições conveniadas ao Sistema
Único de saúde - SUS, tem levado a erros clamoro
sos que resultam na morte coletiva de pacientes,
como verificou-se mais recentemente no Rio de Ja
neiro, com o sacrifício de 98 (noventa e oito) idosos,
até o momento, somente na Clínica Santa Genove
va, o que poderia ter sido evitado se o Estado e o
Legislativo exercessem uma fiscalização efetiva do
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tomotores, cobrado e usado pelos'Governos Esta- dir que os recursos públicos sejam desviados, dilapi-
duais e não mais pela União. dados, contrariando os interesses da sociedade.

Com a extinção da TRU, começou a tragédia Assim sendo, apresentei o Projeto de Lei n2

da rede rodoviária. Tentou-se, mais tarde, instituir o 2.013 que estabelece critérios para o funcionamento
Selo Rodoviário, que não teve sucesso, em razão da das clínicas geriátricas, hospitais e similares neste
impraticabilidade de sua fiscalização e da operacio- País. Proponho que verbas da União sejam fiscaliza-
nalidade na cobrança e aplicação. das mensalmente, sob pena de aquelas instituições

Com isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o não receberem tais recursos.
País assiste há anos· ao verdadeiro caos em que se Sr. Presidente, solicito a transcrição do projeto
transformaram nossas estradas. em questão e também a sua diwlgação no progra-

Agora, com a privatização da Dutra, podemos ma A Voz do Brasil.
dizer que devemos confiar, que devemos ter espe- PROJETO A QUE SE REFERE O
ranças na solução desse grave problema brasileiro. ORADOR:

Se assim pensamos, Sr. Presidente, é porque PROJETO DE LEI N2 2.013, DE 1996
acompanhamos o trabalho que vem sendo desen- (Do Senhor Wilson Leite Passos)
volvido pela empresa Nova Dutra, a holding respon-
sável pela sua recuperação, pela sua modernização Estabelece critérios para funciona-
e pela sua administração em regime de economia mento das Clínicas Geriátricas, Hospitais
privada, uma experiência nova no Brasil. e similares no País que recebam verbas

da União.Vamos mais longe, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados. Queremos e acreditamos que a nova Via Pre
sidente Dutra se transforme numa vitrine, num mo
delo a ser seguido em outras estradas problemáticas
e necessárias ao desenvolvimento. do Brasil.

Conclamo os nobres colegas desta Casa a ob
servarem, a partir de 12de agosto, o que acontecerá
na Dutra. Nada se faz da noite para o dia, anos e
anos de abandono não se corrigem num piscar de
olhos. Mas temos certeza de que uma nova realida
de ali se instala, ajudando na economia do País e
poupando preciosas vidas humanas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON LEITE PASSOS (Bloco/PPB
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, toda a
Nação, estarrecida, tomou conhecimento, há algu
mas semanas, do escândalo havido em relação à
Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, onde
quase 100 idosos foram mortos por falta de assis:'
tência médica.

A referida clínica recebia recursos federais por
intermédio do SUS. Não é caso único no Brasil. Os
desvios do dinheiro público em todos os setores ve
rificarn-se particularmente no campo da saúde. isso
constitui um dos maiores crimes contra a nacionali
dade, uma vez que põe em risco pelJTl8nente a vida
dos cidadãos e, inclusive, das futuras gerações, que
não são devidamente assistidas no campo médico,
apesar dos recursos dispendidos.

Por isso mesmo é indispensável que sejam ado
tadas medidas eficazes, objetivas, no sentido de impe-
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tratamento dispensado por essas Clínicas e Institui- Em minha cidade, Maringá, uma das mais privi-
ções que cuidam de idosos. legiadas do País, a maior causa mortis é a falta de

Não é admissível que o contribuinte brasileiro atendimento médico.
pague, através de pesados impostos e contribuições Esta é uma típica questão de govemo.
ao INSS, para que tais clínicas terminem promoven- O G m d °do o o ~ dove o eCI lU pnonzar as re.ormas a or-
do verdadeiro genocídio, sem que os responsáveis dem econômica, em detrimento da administrativa,
sejam exemplarmente punidos e, ademais, usem es- tributária e previdenciária. Ocorre que a arrecadação
ses recursos para proveito próprio conforme é públi- de impostos subiu mais de 20 bilhões de 1994 a
co e notórioo

1995, só que as despesas também subiram. Ora, o
As medidas previstas neste projeto constituem, Governo já sabia disso, no entanto, priorizou a Re-

igualmente, necessário ato de humanidade e morali- forma Constitucional da ordem econômica, mas
zação no concemente à correta aplicação do dinhei- após votada não a regulamentou, e as estatais estão
ro do contribuinte. contempladas com bilhões em nosso Orçamento.

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o Para completar, o Govemo, que pediu a urgente
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. De- quebra dos monopólios, contraditoriamente entrega
putados, meu pronunciamento, hoje, refere-se à 51 % do gasoduto à Petrobras.
Representação que apresentei no mês de janeiro
deste ano à Procuradoria-Geral da República, pedin- Não é justo que o contribuinte tenha que ser
do investJgação de denúncia de tráfico de influência ainda mais onerado por erros do Govemo.
exercido por um funcionário da Conab do Rio Gran- A CPMF é um imposto em cascata, que será
de do Sul. repassado aos preços finais do produto, com maior

Pois bem, a Presidência da Conab constituiu a intensidade quanto maior for a cadeia de produção,
Comissão de Investigação que realizou todo o pro- e quem pagará a conta será o consumidor final.
cesso e concluiu pela veracidade das denúncias e, Nem a cesta básica escapará do repasse da alíquo-
em relatório conclusivo, solicitou a exoneração da- ta aos preços, onerando até os mais humildes.
quele funcionário. O Governo tem recursos do Proer que pode-

o relatório foi entregue à Presidência da Co- riam ser emprestados à saúde, para serem devolvi-
nab em 31 de maio, e até o momento não foram to- dos após a votação da Reforma Tributária.
madas as providências. Pelo contrário, os funcioná- O Brasil paga em juros da dívida externa, men-
rios que participaram da Comissão e fizeram o seu salmente, o dobro do que investe na saúde dos bra-
trabalho estão sendo ameaçados, sendo que um de- sileiros.
les já foi demitido. Repito, esta é uma típica questão de Govemo,

Neste sentido é que venho a esta tribuna exigir que tem a responsabilidade de agir em favor da co-
a tomada de providências urgente com relação munidade.
àquele funcionário comprovadamente se utilizando A criação de novos impostos é exatamente o
do cargo público para obter vantagens pessoais, por que a população não quer. Já pagamos o bastante.
parte da Conab, que é um órgão público e por isto A carga tributária brasileira já supera os 30% do PIB.
mesmo é obrigada a prestar contas à sociedade so-
bre suas ações. Nem vou citar os desmandos na administração

O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL _ PRo do sistema de saúde brasileiro, porque não é exclu-
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, sividade do Ministério da Saúde; toda a Administra-
S~ e Srs. Deputados, a Contribuição Provisória so- ção Pública precisa ser revista.
bre Movimentação Financeira, a ser votada hoje Ao ouvir, ontem, o relãtor da Reforma Adminis-
nesta Casa, é apresentada pelo Ministro Adib Jatene trativa dizer que não constará do seu relatório a que-
como a única salvação para a saúde no Brasil.· bra da estabilidade do servidor público, convenço-

Entendo a crise que atravessa o sistema de me ainda mais de que não podemos agir com paliati-
saúde pública no País, mas não é uma crise diferen- vos. O crescimento vegetativo dos encargos de ser-
te da que passam outros setores, e evidentemente vidores ativos e inativos rapidamente absorverá esta
não poderíamos criar um novo imposto para cada nova fonte de recursos que seria a CPMF.
setor. É a saúde um setor prioritário? Claro que sim, Digo seria porque estou convencido de que
mas morrer nas estradas também é uma ação de não é esta a solução e de que o Governo tem meios
governo negativa e irreversível. para socorrer o .. sistema até a votação da Reforma
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Tributária, que, entendo, também deve ser bem mais são Extema da Câmara Federal em Serra Pelada
ousada do que está sendo proposta. visa a busca de uma solução negociada, evitando

Por estas razões, com a experiência de quem choques e intervenções militares, como deseja o
já exerceu cargo executivo frente à Prefeitura de Presidente Fernando Henrique Cardoso. Na realida-
Maringá, nesta hora em que somos pressionados de, FHC quer os garimpeiros fora da área porque
por todos os lados, decido com a minha consciência: eles atrapalham as negociações para a privatização
voto não à CPMF. da Vale. Porém, mais do que entregar o patrimônio

Era o que tinha a dizer. do povo brasileiro para os grupos estrangeiros, o
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o Governo Federal deveria estar preocupado com o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. De- destino de milhares de famílias que vivem em Serra
putados, amanhã estarei seguindo para o Município Pelada ou nos Municípios vizinhos, tanto do lado pa-
de Curionópolis, no Estado do Pará, junto com ou- raense como do lado maranhense, que sonham com
tros Parlamentares, para avaliar a situação do confli- uma atividade produtiva capaz de gerar renda e ocu-
to entre os dirigentes da Companhia Vale do Rio pação profissional.
Doce e os garimpeiros de Serra Pelada. Desde o iní- Diante do crescente índice de desemprego no
cio dos anos 80 que os garimpeiros estão em Serra Brasil, o Governo FHC tem a obrigação de buscar
Pelada, considerado o maior garimpo a céu aberto. soluções estruturais e não a simples e freqüente uti-
Foi uma estratégia utilizada pelos militares para di- lização do Exército para resolver conflitos sociais.
minuir a pressão da luta pela terra. O garimpo foi or- Era o que tínhamos a dizer.
ganizado e dirigido pelo então Conselho de Segu- O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PSB - AP. Pro-
rança Nacional. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e

Mas, a partir do momento em que aumentaram Srs. Deputados, o assunto que trago para registro
as dificuldades para retirada do ouro de forma ma- nos Anais desta Casa, é a visita do Ministro da In-
nual, a atividade garimpeira foi diminlJindo. A CVRD, dústria, do Comércio e do Turismo, Deputado Fran-
que está em Carajás por causa da extração de ferro, cisco Dornelles, ao nosso Estado, o Amapá.
passou a pressionar o Governo Federal pelo direito
de lavra na área de Serra Pelada. O primeiro grande Nessa visita, o Governador João Alberto Capi-
confronto aconteceu em 1984, quando o então Pre- beribe aproveitou para explanar os acord~s que o
sidente João Batista Figueiredo tentou acabar com a Governo Estadual está fazendo com a Comunidade
lavra manual em Serra Pelada. Os garimpeiros rea- Européia para exploração do seu potencial turístico,
giram, fecharam a rodovia Belém-Brasília, em frente dentro do Programa de Desenvolvimento Sustentá-
à cidade maranhense de Imperatriz, queimaram o vel do Amapá (PSDA).
quartel da Polícia Militar, em Parauapebas, que fica Outro ponto positivo da visita, Sr. Presidente,
no pé da Serra dos Carajás. Por pouco os garimpei- foi o encontro das lideranças empresariais e do setor
ros não invadiram as instalações do projeto ferro. público com o Ministro. E aí destaco o documento

Depois de muita pressão, o Presidente autori- entregue pelos empresários, no qual reivindicam o
zou a lavra manual em Serra Pelada. O recuo inicial aumento nas cotas para importação.
da Vale foi apenas tático. A empresa tentou ganhar O Amapá tem grandes potencialidades a se-
tempo. E agora, já no Govemo Fernando Henrique rem exploradas; o turismo é uma delas. O que preci-
Cardoso, foi anunciada, em fevereiro deste ano, de samos é de investidores. Por isso, o Governador Ca-
forma bombástica, uma notícia bastante velha para piberibe saiu na frente em busca desses investimen-
os garimpeiros: que a Vale descobriu uma mina de tos. Agora, não podemos ser utópicos e achar que
150 toneladas de ouro. O próprio Presidente da Re- sozinhos resolveremos o problema. Precisamos, e
pública se encarregou de divulgar a "nova" mina em muito, do aval do Governo Federal. Por isso a impor-
Serra Leste. Acontece que Serra Leste é a mesma tância da visita do Ministro Dornelles, que com certe-
Serra Pelada. E os garimpeiros não aceitam que a za será um dos nossos interlocutores junto à Comu-
Vale passe a explorar a mina, sem um tipo de inde- nidade Européia, já que os fundos transfronteiriços
nização. existem para serem aplicados no desenvolvimento

A Vale se mantém intransigente e já avisou de programas em países vizinhos menos desenvol-
que não negocia com os garimpeiros. Essa postura vidos, o que é o caso do Amapá, que é privilegiado
arrogante dos executivos da CVRD é que 'tem difi- pela sua posição geográfica, sendo a porta de entra-
cultado uma solução pacífica. A presença da Comis- da no Brasil da União Européia.
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Para que os nossos sonhos de desenvolvimen- A maior incógnita continua sendo a possibilida-
to se tomem realidade, ainda temos muito chão a de de gerar-se empregos no ritmo e no riível neces-
percorrer, mas os primeiros passos estão sendo da- sários à atual demanda de vagas no mercado de tra-
dos pelo nosso Governador, que, diga-se de passa- balho.
gem, está fazendo um trabalho digno dos amapaen- o quadro é difícil e exigirá um conjunto de polí-
ses no que tange ao seu programa de desenvolvi- ticas públicas realista e eficaz. Por este motivo, fica
mento sustentável com prioridade na área de turis- difícil entender o formato adotado para o Programa
mo, o que nos obriga a dizer que é preciso tirar a Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-
Embratur dos escritórios em Brasnla e que ela venha Pronaf - lançado recentemente pelo Governo como
conhecer as potencialidades turísticas do Brasil, um incentivo ao pequeno produtor rural.
como a do nosso Estado. Tenho certeza, Sr. Presi- É louvável disponibilizar um bilhão de reais a
dente, de qüe, mudando a metodologia de atuação taxas de juros de 9% ao ano, ao agricultor de peque-
da Embratur e consolidando a parceria com a inicia- na propriedade. Reconhecemos o trabalho e o esfor-
tiva privada para que invistam maciçamente no turis- ço de nosso dinâmico Ministro da Agricultura e
mo do Estado, preparando a infra-estrutura necessá- Abastecimento Senador Arlindo Porto.
ria para receber oJurista à altura dos padrões inter- Contudo, é preciso ajustá-lo à realidade do
nacionais, o Amapá não será só conhecido porque campo brasileiro, como membro de um partido alia-
tem um ex-Presidente do Brasil como Senador da do ao Governo, sinto-me na obrigação de contribuir
República, mas sim, pelas suas belezas naturais e para o aperfeiçoamento de um programa que, na
de seu povo. prática, poderá desestimular o emprego formal na

Gostaria que V. EXª, Sr. Presidente autorizasse área rural e impossibilitar uma exploração eficiente e
a publicação no jornal "Hoje na Câmara" e no pro- produtiva da área a ser trabalhada. Por conhecer a
grama A Voz do Brasil. atividade agropecuária, vejo uma enorme contradi-

O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB-MG. ção nas exigências definidas pelo Pronaf para a Iibe-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. ração dos recursos aos produtores.
srªs e Srs. Deputados, atividade agropecuária é o O estatuto da Terra é claro e preciso ao esta-
setor da economia que mais rapidamente responde belecer que um produtor, sem empregados, contan-
a qualquer política pública de estímulo ao desenvol- do apenas com a mão-de-obra familiar, somente
vimento. Não se trata de uma elegia, mas de sim- consegue explorar eficientemente área correspon-
pies e clara constatação. Incentivos como abertura dente a um módulo fiscal. Se possuir mais do que
de linhas de crédito com taxas de juros adequados, um módulo, precisará obrigatoriamente empregar
garantias de preços mínimos e controle das práticas trabalhadores rurais, sob pena de não explorar a to-
desleais de comércio internacional podem gerar efei- talidade da área disponível.
tos surpreendentes num curto espaço de tempo. Ora, a regulalllt3ntação do Pronaf diz que, para

O resultado será, certamente, um àumento de ter direito aos recursos do Programa, o produtor
produção, de renda e, principalmente, do nível de deve ter até quatro módulos fiscais, não ter empre-
emprego no campo. Dados da Cbnfederação Nacio- gados contratados e contar apenas com a mão-de-
nal da Agricultura - CNA - estimam que, para cada obra familiar. Para cumprir tais disposições, o produ-
dois mil e quinhentos reais aplicados na produção tor terá que sonegar informações sobre seus empre-
agrícola, gera-se um emprego na economia. gados, deixando-os na informalidade e sem direito

Assim, srªs e Srs. Deputados, é fácil chegar à aos benefícios sociais e trabalhistas. Ou, então, re-
conclusão de que criar condições para o aumento da duzirá a área ocupada com a atividade agrícola, dei-
produção agrícola é um poderoso e indiscutível antí- xando parte de sua terra improdutiva. Ou, ainda, o
doto contra o desemprego no País. que é pior, terá que despedir os empregados manti-

Ora, temos acompanhado insistentes pronun- dos até então na propriedade.
ciamentos das autoridades governamentais de que É impossível cumprir tais disposições sem cair
retornar o crescimento e aumentar a oferta de em- no comportamento irregular ou desaconselhável sob
pregos é a próxima meta a ser alcançada pelo pro- o ponto de vista econômico. Nenhuma destas possi-
grama de estabilização econômica. Percebe-se, pelo bilidades beneficia a sociedade brasileira, urbana ou
tom adotado pela maioria dos comentaristas econô- rural. Portanto, não acredito que seja do interesse
micos nos meios de comunicação, que poucos duvi- do Governo manter da forma como está um progra-
dam da possibilidade da economia voltar a crescer. ma que acolhe disposições tão divergentes das me-
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tas divulgadas pelas autoridades como objetivos a tuto que fui durante alguns anos, quando era titular o
serem incansavelmente perseguidos, como o ganho Deputado Jair Soares.
de produtividade na atividade rural e a geração de Todos reconhecemos o caos em que se trans-
novos empregos. Também não posso aceitar que os formou a saúde pública no Brasil. O povo brasileiro
partidos oposicionistas queiram inviabilizar a utiliza- já está cansado de ser enganado. Esses artifícios
ção dos recursos ou contribuir para aumentar o em- que esporadicamente são usados para tirar dinheiro
prego informal ou até a taxa de desemprego no do bolso do brasileiro têm de terminar.
campo. Lembro-me do empréstimo compulsório que foi

Assim, srªs e Srs. Parlamentares, com a serie- feito aqui, há vinte anos, e que até hoje não se de-
dade e a responsabilidade que cabe a todos nós, volveu um centavo. Aquilo foi um assalto e não um
nesta Casa, considero imprescindível alertamos as empréstimo, que incidiu sobre a venda de veículos e
autoridades para as incongruências deste Programa combustíveis. Falo do Fundo 157, por exemplo, que
que, tenho certeza, nasceu com a intenção de esti- era o incentivo para o Imposto e que hoje as pes-
mular o pequeno produtor rural a produzir e obter soas têm de procurar bancos, se é que existem,
renda com seu trabalho. para reaver as suas aplicações, quando era dever

Certamente, as intenções foram as melhores, do Governo mandar entregar esse dinheiro ao apli-
mas há um profundo equívoco na forma de fazer e cador.
de administrar esta ação pública. Não é preciso au- Recentemente, criou-se o IPMF, Imposto Provi-
mentar a área da propriedade rural a ser beneficiada sório sobre Movimentação Financeira, para fazer
pelo Pronaf, pois o pequeno produtor é quem, deve caixa para o Governo, e como todo provisório no
ser atendido. Mas, ter um empregado, e poder admi- Brasil está-se procurando eternizá-lo através de um
ti-lo, deve ser estimulado e, nunca penalizado. substituto chamado CPMF.

Não é hora para desperdícios ou má utilização Criou-se o Fundo Social de Emergência que
de recursos. Além do mais, tais investimentos sem- não tem nada de social e menos de emergência,
pre estão aquém das necessidades do setor agríco- porque foi usado até para comprar presentes e brin-
la, que tem a importante tarefa de produzir alimentos des para o Presidente Bill Clinton, em festas no Pa-
para a população e ainda atender às necessidades lácio, flores para convidados e todo tipo de má apli-
de geração de divisas para o Brasil. cação do dinheiro público. O desvirtuamento da apli

cação desse fundo foi tão agressiva que o Governo
Ações com o esta do Pronaf precisam atender os teve de mudar o nome para Fundo de Estabilização

objetivos econômicos e sociais, pois sem esta compa- Financeira.
tibilização ficará difícil alcançar o estágio de desenvol- Agora, vem a CPMF. É uma contribuição, mas é
vimento e bem-estar social que todos nós, neste Parla- um tributo. Dizem que é provisório, mas conhecemos a
mento, almejamos para o País. E creio firmemente que história do provisório no Brasil. Embora seja uma con-
jamais chegaremos a este momento desef11Jregando tribuição provisória, é mais um tributo a ser criado ou
ou mal empregando gente no campo. recriado e que se vai somar aos 59 tributos que infemi-

Parabenizamos urna vez mais o Senhor Presi- zam e atormentam a vida do brasileiro.
dente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso Passo às razões do meu voto. Em primeiro lu-
e o Senhor Ministro da Agricultura e Abastecimento, gar, tenho um compromisso pessoal que assumi co-
Senador Arlindo Porto, pelo lançamento em tempo migo mesmo: não voto a criação de nenhum impos-
hábil do Programa, no entanto, ficam aqui registra- to, a não ser que se retire outro, que se elimine um,
das as nossas observações. dois, ou três outros, para haver urna compensação.

O SR. ADYLSON MOTTA (Bloco/PPB-RS. Não dou um voto para aumentar esse elenco de tri-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. butos que hoje está aí, sobre as costas dos contri-
Deputados, faço um registro sobre a minha posição buintes brasileiros.
com relação à CPMF. Seria muito mais cômodo sair Há um compromisso de ordem doutrinária. To-
daqui quieto, sem qualquer explicação sobre esse dos aqueles que fizeram campanha, inclusive o Go-
assunto, dando apenas o meu voto. Entretanto, que- vemo, assumiram o compromisso de diminuir o nú-
ro dizer que sempre trabalhei na área da saúde e mero de impostos e a carga, tributária. Reduzir a
ajudei· muitos hospitais do meu Estado com ação uma meia dúzia o número de impostos e diminuir o
efetiva, como Chefe da Casa Civil, no Estado do Rio volume para torná-los mais humanos, de forma que
Grande do Sul, e como Secretário da Saúde substi- se alargasse a base de contribuição e diminuísse a
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sonegação, o que significaria, provavelmente, urna Srs. Deputados, uma das propostas fundamentais
aumento de arrecadação, urna vez que sonegariam do Govemo do Exmº Sr. Presidente da República
menos. Femando Henrique Cardoso é a facilitação do crédi-

Esse é um compromisso de ordem doutriná- to para pequenas e médias el'llJresas, com taxas de
ria. Não adianta criar-se um ou vinte impostos juros compatíveis com a realidade atual do País.
para o setor da saúde se antes não se fizer um sa- Sendo eu oriundo do setor de transporte e rep-
neamento nesse setor, que se encontra num ver- resentando este segmento no Congresso Nacional,
dadeiro caos, desmoralizado, corrompido. Antes ocupo esta tribuna para fornecer ao Poder Executivo
de se criar impostos, tem-se de sanear, criar um um perfil das agruras e dificuldades das empresas
novo sistema de saúde, organizar, estabelecer de transporte urbano e ao mesmo tempo apelar ao
uma política de saúde e um mecanismo rigoroso Sr. Ministro da Fazenda que implemente uma linha
de controle das verbas que serão destinadas à de crédito para a viabilização e o soerguimento da
saúde. já sucateada frota nacional.

Votar a favor desse imposto significa simples- Sr. Presidente, o ônibus é responsável por cer-
mente dar um cheque em branco, colocar mais di- ca de 90% das viagens realizadas em transportes
nheiro na mão do fraudador, do corrupto, do ladrão, públicos nas cidades brasileiras. São SO milhões de
do assaltante do cofre público. Não contarão com o passageiros transportados por dia, transportados por
meu voto, Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Deputados. Te- uma frota estimada de 94 mil ônibus com idade mé-
nho autoridade para dizer isso. Durante toda a mi- dia de S anos. O setor conta com cerca de 2 mil em-
nha vida trabalhei na área da saúde. presas operadoras privadas gerando mais de SOO

Quanto ao aspecto da constitucionalidade, mil empregos diretos.
apenas farei referência a um Parecer do nosso cole- Levantamento realizado nas regiões metropoli-
ga Roberto Magalhães, que é um estudioso do as- tanas mostram que, nos últimos 20 anos, a amplia-
sunto, em que mostra claramente que esse imposto ção da frota foi menor que 1% ao ano, enquanto que
é uma bitributação. Não pode haver mais que uma a população, no mesmo período, cresceu na ordem
incidência sobre o mesmo fato gerador. Seu estudo de 3,3% ao ano.
prova que a CPMF, o ISOF e o ICMS têm o mesmo Estudo recente indica que a expansão e a re-
fato gerador e são cumulativos. Existe, portanto, bi- novação da frota de ônibus urbano brasileira, de
tributação, dupla incidência. Isso fere a Constituição, modo a eliminar os déficits existentes e a diminuir a
sob o aspecto da constitucionalidade. Já votei na idade média para 3,S anos, considerada ideal, exigi-
Comissão de Constituição e Justiça e, repito, votarei rão num horizonte de cinco anos a entrada em ope-
contra aqui. ração de 100 mil novos veículos.

Concluindo, não acredito nessa história de o Os operadores de ônibus urbanos, na sua
Governo não ter dinheiro. Ele usou dinheiro público, grande maioria empresas privadas de médio e pe-
alguns bilhões, e não apenas depósito compulsório, queno porte, vêm enfrentando grandes dificuldades
para tapar buraco de bancos falidos fraudulentamen- para a renovação de suas frotas, conforme exigido
te, e as responsabilidades do fato tibiamente estão pelos poderes concedentes, em face dos altos dos
sendo investigadas. Foram 4 bilhões de reais para o financiamentos disponíveis no mercado interno, que
Banco Nacional, 3 bilhões de reais para o Banco são totalmente incompatíveis com as taxas de remu-
Econômico, 7,S bilhões de reais - dizem - para o neração de capital estabelecidas nas planilhas ofi-
Banespa, 8 bilhões de reais para o Banco do Brasil. ciais de custo do setor. As conseqüências diretas
Quer dizer, o dinheiro existe, se o Governo quiser. O são o envelhecimento da frota e a queda nos níveis
Governo tem que deixar de fazer chantagem, como de qualidade dos serviços.
está fazendo, dizendo que, se a CPMF não for apro- Considerando o caráter social do transporte ur-
vada, hospitais serão fechados, que caos maior do bano em que o preço dos serviços tem que estar ob-
que o que existe hoje não haverá na saúde. rigatoriamente ligado ao poder aquisitivo dos usuá-

Votarei conscientemente contra a CPMF, para rios e, ainda, sua essencialidade na vida das cida-
que o Governo comece a encarar com seriedade um des, pleiteamos viabilizar linhas de financiamento a
dos setores mais importantes que há, que é o setor taxas compatíveis com a realidade do setor. Tais
da saúde. operações, realizadas através de instituições finan-

o SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PTB-PR. ceiras oficiais, ,com o objetivo de reduzir custos de
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf!s e intermediação impostos, além de certificar a aplica-
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ção dos recursos, permitiria, num horizonte de cinco Era o que tinha a dizer.
anos, redirecionar o envelhecimento já patente da PÁGINAS DA CARTILHA A QUE SE
frota brasileira e eliminar as faltas existentes. REFERE A ORADORA:

Dos 100 mil nows ônibus previstos no progra-
ma, 30 mil correspondem a acréscimo da frota, o APRESENTAÇÃO
que permitirá, no horizonte de cinco anos, a geração Em julho de 1995, parlamentares brasileiras e
de 150 mil empregos diretos no setor. latino-americanas se reuniram em São Paulo, para

Além disso, milhares de empregos indiretos se- elaborar um documento a ser levado pelo Parlamen-
rão gerados na indústria de veículos, que disporá de to Latino Americano - PARLATINO, para a IV Con-
uma carteira de pedidos programada para os próxi- ferência Internacional da Mulher, promovida pela Or-
mos cinco anos, em números que baterão os recor- ganização das Nações Unidas (ONU), em Beijing,
des de produção do segmento. na China, em setembro do mesmo ano.

Registro ainda, Sr. Presidente, que estive hoje Nesse encontro, um dos temas prioritários foi o
com o Ministro da Agricultura, Arlindo Porto, a quem da baixa representação das mulheres nas instâncias
solicitei que incluísse na pauta da próxima reunião decisórias, fato evidenciado nas Câmaras de Verea-
da Câmara de Comércio Exterior o aumento da alí- dores, Assembléias Legislativas, Câmara dos Depu-
quota de importação dos produtos suínos e a dimi- tados e Senado Federal do Brasil, ainda aquém do
nuição da alíquota para exportação dos produtos. espaço já ocupado pelas mulheres nos demais cam-

Através de um novo contato com o Sr. Ministro, pos da sociedade brasileira.
tive a confirmação de que o meu pedido vai ser Uma das principais decisões adotadas pelos
atendido e c assunto entrará em pauta na próxima 189 países reunidos em Beijing foi o compromisso
reunião. de estabelecer mecanismos de ação· afirmativa para

incrementar a participação das mulheres nos pro-
Era o que tinha a dizer. cessos decisórios como garantia de vigência da de-
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re- mocracia plena.

visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. De- A partir daí, através de iniciativa conjunta da
putados, peço que conste de meu pronunciamento e Bancada Feminina no Congresso Nacional, foi apro-
seja reproduzido no programa A Voz do Brasil as vada emenda à legislação eleitoral que assegurou a
páginas de 5 a 8 da Cartilha "Mulheres Sem Medo obrigatoriedade da cota mínima de 20% de mulheres
do Poder: Chegou a nossa vez", que hoje, apresen- candidatas aos cargos legislativos, já para as eleiçõ-
tando o tema "Mulheres Sem Medo do Poder", foi es municipais de outubro de 1996.
entregue ao conjunto da Nação brasileira, em ato Na seqüência da mobilização, lançamos nacio-
público. nalmente a Campanha "Mulheres Sem Medo do Po-

Sr. Presidente, Srils e Srs. Deputados, temos der", com os objetivos de, inicialmente, deflagrar um
que, mais uma vez, informar a esta Casa que nós, mu- amplo movimento para estimular as mulheres a se fi-
lheres, ao construir essa singela maneira de realizar liarem a partidos políticos, possibilitando maior nú-
luta política, entendemos que cada vez mais alcançan- mero de potenciais candidatas às eleições de 1996
do fóruns de poder, sem medo de entrar em combates e, em uma segunda fase, estabelecer encaminha-
e construindo principalmente nossa estima, trazemos mentos para viabilizar processos suprapartidários de
visão maior de democracia e cidadania. preparação de mulheres candidatas.

Mais do que isso, sabemos que das 100 mil A primeira etapa da campanha, desenvoMda du-
mulheres candidatas, muitas poderão não ser efeti- rante o ano de 1995, resultou no aumento considerável
vamente eleitas. Mas a vitória da candidatura que se de filiações de mulheres aos partidos, mas principal-
dá num processo a caminho de uma sociedade igua- mente estimulou a iniciativa feminina de se inscreve-
Iitária, está lançada. rem para disputar as eleições, em números que, apã-

Parabéns, Deputada Marta Suplicy e Senadora sar de ainda preliminares, já demonstram o acerto da
Emília Fernandes, que capitanearam n? Câmara e medida aprovada pelo Congresso Nacional.
no Senado essa trajetória, que diz respeito a todas Agora, através desta Cartilha, informativa e
as mulheres anônimas, que, de uma maneira ou de abrangente - que teve o apoio inestimável do IPEA
outra, há m'ais de um século, vêm contribuindo com para sua elaboração e do Senado Federal e IBGE
suas vidas para que a sociedade de justiça entre ho- para sua publicação -, pretendemos também contri-
mens e mulheres seja construída.,'" I buir para ampliar o universo de conhecimentos es;.



CHEGOU A NOSSA VEZ!

Este ano vamos eleger prefeitos e vereadores.
A grande novidade em relação ao passado é a vitó
ria da inclusão das cotas na legislação eleitoral, que
obriga os partidos políticos, nesta eleição, a inscre
verem, no mínimQ, 20% de mulheres em suas cha.
pas proporcionais (Lei 9.100/95 - Parágrafo 311, do
Artigo 11). O objetivo da lei é aumentar a participa
ção polftica das mulheres na sociedade, pois o nú-

. mero de senadoras, deputadas e vereadoras é ainda
muito pequeno. Nos anos 3D, as mulheres repre
sentavam 1% do Parlamento; houve alguma melho
ra,- mas pouca: embora as mulheres sejam mais de
50% dos eleitores, hoje somos tão-somente 6 sena
doras num conjunto de 81 no Senado Federal. Dos
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pecíficos do mundo político às mulheres, dando 513 deputados federais, somos 34 e algo como 3%
mais um passo para a superação das barreiras im- de todos os vereadores eleitos do país.
postas pela formação educacional e pela cultura do- A política sempre foi um espaço masculino,
minante, que não levam em conta, para o universo construído historicamente pelos homens e para os
feminino, a preparação para a disputa política e para homens. É preciso mudar isso! Somos metade da
o poder. população e queremos uma representação política

Em suas páginas, estão contidas informações condizente com a nossa importância. Participação
detalhadas sobre vários aspectos da política, desde política é algo mais amplo do que ocupar cargos nas
como se faz uma campanha, passando pelo históri- Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas ou
co das lutas das mulheres no campo político e sua Federal: significa participar de sindicatos, associaçõ-
representação, também pelo retrato das desigualda- es de classe, associações de moradores, de movi-
des de gênero no Brasil, até o Federalismo, Descen- mentos de mulheres, fórum de cidadania, ter voz na
tralização e Poder Local, vistos como novos desafios sociedade, realizações concretas para melhorar a
para os municípios e, ainda, as prioridades e pro- vida da população.
postas para as políticas públicas municipais. Se nos tomamos mais atuantes na sociedade e

Estamos certas de que este instrumento contri- nas suas lutas nos últimos 20 anos, nem por isso in-
buirá para as campanhas eleitorais, aprofundando o gressamos mais facilmente no mundo formal da rep-
debate sobre as questões de gênero e integrando as resentação política. Há mecanismos de poder, ve-
mulheres no processo de busca de soluções para os lhos como o mundo, que se reproduzem excluindo,
problemas atuais, sejam políticos, econômicos, 50- limitando a participação política das mulheres.
ciais ou culturais. Chegou a hora da mudança! Este ano vamos

A conquista da cota mínima de mulheres candi- disputar espaço nos cargos municipais e fazer disso
datas, bem como a campanha "Mulheres Sem Medo a largada para crescer a cada ano a participação
do Poder", desencadeada a partir dela, que inclui das mulheres entre os deputados, senadores, verea-
esta Cartilha, é um momento de virada na luta da dores, prefeitos e governadores.
mulher brasileira pelo :devido espaço que merece na Vamos botar a boca no trombone e ocupar o
sociedade, assim como expressa um amadureci- espaço político. Vamos tratar, nós também, dos as-
mento do compromisso do Congresso Nacional com suntos de interesse das comunidades, levando filhas
a igualdade entre homens e mulheres. e filhos e trazendo as questões da vida familiar e do-

Expressamos nossa solidariedade e apoio a to- méstica para o âmbito da política. O cotidiano da
das as mulheres candidatas às eleições 96, com a cama, de fraldas, tanque e fogão faz parte da vida

humana e também é político.
certeza de que o aumento da representação femini-
na nas Câmaras e poderes executivos municipais Você decidiu ser candidata? É um grande
contribuirá para o desenvolvimento social com justi- desafio. Vale a pena
ça, eqüidade e democracia. Antes de mais nada converse com sua família

sobre esta questão. Peça o apoio de todos: filhos,
marido, pais, tios, sobrinhos, primos. Estenda tam
bém a rede para os vizinhos e amigos. Discuta a co
laboração que podem dar à sua campanha, desde
ajuda financeira à militância de rua, distribuindo pan
fletos, ganhando adeptos. Afinal, você é candidata
de novas idéias e de novas ações na política. Aos fi
lhos, peça apoio para enfrentar esse Qf3safio e com
preensão, porque sua atenção em casá não será
mais a mesma. Do seu partido, exija tudo que lhe
parecer necessário para fazer a sua campanha, sem
grandes expectativas. A mudança leva tempo. Lem
bre-se que a rede de companheiras, amigos, familia
res é vital para o êxito da campanha. SucessoI

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srls. e
Srs. Deputados, o Constituinte de 1988, ao esboçar
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as linhas mestras do Sistema Único de Saúde - o
SUS - talvez tenha dado um dos passos mais signi
ficativos no rumo da verdadeira democratização da
saúde pública, em toda a História do Brasil. Foram
incorporados ao ordenamento jurídico nacional con
ceitos e princípios modernos como a universalidade
e a integralidade do atendimento e a busca constan
te da descentralização e da municipalização dos ser
viços, aproximando-os, com isso, do controle sodal
mais efetivo.

A transformação desse projeto constitucional
em realidade fática, no entanto, tem-se mostrado um
desafio dos mais complexos.

Ao assumir o cargo, o Sr. Ministro da Saúde,
Or. Adib Jatene, levantou uma bandeira: a da neces
sidade emergencial de se destinarem mais recursos,
em volume significatiw, e imediatamente, à saúde
brasileira. Em torno desse objetiw, essencial à pró
pria sobrevivência do SUS, vem quebrando lanças
em seguidas batalhas e enfrentando críticas e dis
cordâncias, oriundas das mais variadas direções:
desde membros do próprio Governo, à "imprensa
porta-voz", alguns empresários, ou mesmo determi
nadas entidades de trabalhadores.

De minha parte, senhores, considero plena
mente justificada a posição do Sr. Ministro, e tenho
observado com admiração sua coragem e pertiná
cia. A implementação efetiva do SUS é um proces
so, um processo que exige esforço sistemático 
técnico e polftico. Requer, também, o envolvimento
de toda a soçiedade, seja para conseguir o contínuo
aprimoramento das suas formas de gestão e contro
le, eliminando as fraudes que hoje drenam recursos
preciosos, seja para solucionar o déficit financeiro.

No que respeita às fraudes, observaram-se sig
nificatiws avanços em 1995. O sistema de críticas
adotado pelo Oatasus, apoiado em controle informa
tizado, passou a identificar imediatamente as mais
diversas irregularidades, desde as mais evidentes 
partos realizados em homens ou vasectomias em
mulheres - até as mais complexas, com base no
cruzamento das informações cadastradas com a na
tureza dos procedimentos hospitalares.

Resultado: em 1995, houve uma queda de cer
ca de 2 milhões no número de internações hospitala
res, em relação ao ano anterior, refletindo-se eviden
temente em significativa economia de recursos para
os cofres públicos.

Quanto ao financiamento e sustentação do
SUS, é de se observar o reflexo da histórica incons
tância no volume de recursos orçamentários destina-

dos ao setor, em termos de deterioração das ações
e serviços de saúde no País.

A solução mais evidente, no entanto, que seria
o aumento de aporte de recursos do Orçamento Ge
rai da União para o setor, toma-se inviável, em face
da preocupação das autoridades econômicas com
os gastos públicos, onerados por encargos incompri
míveis, tais como juros da dívida e transferências in
tergovernamentais.

A única alternativa viável, assim, para evitar o
colapso do SUS foi a emenda constitucional visando
à instituição da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira - a CPMF - com arrecadação
integralmente vinculada ao financiamento da Saúde
pública.

Trata-se de um tributo, uma contribuição social
que, aprovada, poderá ser fácil e rapidamente im
plantada e que traz ainda outras vantagens eviden
tes: o controle fácil, a fiscalização descomplicada,
assim como o alcance abrangente, características
essas que ficaram amplamente corroboradas ao
tempo em que vigorou o extinto IPMF.

Não se configura, outrossim, a aparente re.
gressividade com que a combatem muitos de seus
críticos. Com efeito, não é verdade que a CPMF inci
dirá mais agudamente sobre os que recebem rendi
mento menor: primeiro, porque não alcançará os
cerca de 70% da população brasileira que não movi
mentam recursos em instituições banCárias e, de
pois, porque, com seu evidente cunho social, efeti
vamente materializa, corno poucos outros tributos, a
distribuição de renda, que é uma das principais fina
lidades dos modernos sistemas tributários.

Na opinião do ilustre Ministro Jatene, com a ar
recadação da CPMF, o Ministério da Saúde, além de
cobrir os gastos com assistência médica, poderá
ampliar sensivelmente os investimentos em sanea
mento, em programas de saúde preventiva e de
combate sistemático e endemias, cujas verbas esta
vam muito comprimidas, na proposta orçamentária
para 1996. Sem ele, de outra parte, os 14 bilhões de
reais, praticamente o mesmo valor do ano passado,
seriam insuficientes para fazer face às necessidades
do atendimento a cerca de 75% a 80% da população
brasileira - mais de 100 milhões de habitantes, que
não têm cobertura de planos complementares de
saúde.

A hesitação em tomo da destinação de mais ver
bas para a saúde, ademais, não se prende ao questio
namento das necessidades. As dúvidas levantadas
denotam preocupação com o desperdício, com a p0s
sibilidade de fraude ou má destinação. Conforme oh-



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTAOOS Quinta-feira 11 19779

servamos, no entanto, o esforço do Ministério da
Saúde tem sido bem sucedido, tanto no que se refe
re ao corrbate às irregularidades, quanto no que
respeita à aplicação dos recursos arrecadados em
programas de efetivo retomo para a população.

Diante disso, não há mais argumentos consisten
tes para justificar a resistência quanto à aprovação da
CPMF. Pelo contrário, faz-se ela cada vez mais urgen
te. Os problemas na área de saúde pública somente
ainda não ganharam dimensões catastróficas no Brasil
porque nosSas massas populares tem pouca cons
ciência de sua força e quase nenhuma organização
política. À medida que a deterioração dos serviços se
estender tarrbém à classe média, como já vem acon
tecendo, aliás, pogerá haver uma explosão social de
graves proporções neste País.

O sacrifício transitório imposto a alguns contri
buintes, nesse caso, justifica-se plenamente. Com
os princípios constitucionais de 1988, o País assu
miu compromissos colossais: reverter um quadro sa
nitário dramático; reorganizar, recuperar e ampliar
uma rede de serviço desestruturada e altamente se
letiva.

Somos pela aprovação da CPMF, pela salva
ção do sistema de saúde em nosso País.

O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
resumo o meu pronunciamento no dia de hoje com a
charge do cartunistas Angeli, publicada no jomal Fo
lha de S.Paulo, edição de quarta-feira, 10 de julho
de 1996, que diz:

BRASIL, BICAMPEÃO DO MUNDO

Taça das Desigualdades Sociais

ÉÉÉ... A Equipe

Tá descansando...

A vitória foi fácil...

O time tá bem... o

adversário em desvantagem. ÉÉÉ

Em campo, jogamos

Prá ganhar...
O resultado já
Era esperado...

Era o que tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no início da década de 80 foi desco
berta uma mina de ouro denominada Serra Pelada,
no sul do Pará.

Para lá acorreram milhares de brasileiros de to
dos os cantos do País, principalmente do Maranhão,
do Nordeste e da Região Norte.

Durante alguns anos, foram retiradas das en
tranhas daquela terra dezenas de toneladas de ouro.
Nesse período, muitas vidas foram consumidas e
muito sacrifício foi feito, numa saga épica quase ba
bilônica. As dificuldades foram crescendo na medida
em que se foi aprofundando a mina, até que ficou
praticamente inviável a lavra manual.

A Companhia Vale do Rio Doce exigiu junto à
Justiça o direito de propriedade daquela área. Ago
ra, temos ali um grave conflito social. Milhares de
homens e mulheres que lá trabalharam e suaram
exigem o direito de continuar a procurar ouro e fazer
suas vidas.

Amanhã, uma Comissão Externa da Câmara
dos Deputados irá a Serra Pelada para avaliar a si
tuação e fazer um relatório. Como representantes do
Maranhão, da região de Tocantins e de Imperatriz,
onde milhares de homens aguardam uma solução
para esse problema, queremos extemar nossa posi
ção.

Achamos que o sacrifício, o trabalho e a luta de
milhares de pessoas não podem ser em vão. O pa
trimônio da Vale do Rio Doce - empresa de minera
ção que está em vias de ser privatizada - em vez de
passar para o domínio de sócios particulares, muitos
deles estrangeiros, ficará muito melhor nas mãos
dos homens que trabalharam, lutaram, suaram e
morreram pela empresa.

Queremos externar nossa posição no sentido
de que esses homens têm direito a uma indenização
e merecem que seus direitos sejam respeitados.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUAS MURAD (PSDB - MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados a síndrome alcoólica fetal provenien
te do fato de a mãe tomar bebidas durante a gravi
dez somente foi constada o ponto de vista científico,
recentemente tendo em vista o uso secular do ál
cool. Para ser mais exato a partir de 1973, em estu
dos realizados por uma equipe de pesquisadores
médicos em Seattle, Estados Unidos, quando estu
daram 8 crianças nascidas alcoólatras.

Sete anos depois, em 1980, essa síndrome foi
bem caracterizada e, o que é mais importante consi
derada um distúrbio muito grave mas perfeitamente
passível de ser prevenido.

Depois disso, o fenômeno constatado pratica
mente no mundo inteiro: Canadá, Suécia, Inglaterra,
Alemanha, Suíça, etc. Contudo, muitos médicos não
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têm ainda conhecimento dele pelo simples fato do Um estudo feito na Suécia mostrou que um
fenômeno não ser narrado nos livros básicos de tex- nascimento em 600 tem esta síndrome alcoólica fe-
to de Medicina. tal e que um outro a mais entre esses 600 apresenta

Em um trabalho publicado há algum tempo, o deficiência mental, donde se conclui que, em média,
Dr. David Smith, da Escola de Medicina de Seattle, um em 300 bebês nascidos naquele País foi afetado
mostrou as características principais deste fenôme- pelo álcool no útero.
no. As mulheres eram geralmente alcoólatras crôni- No Brasil, não temos estatísticas a respeito do
cas e seus organismos já mostravam os efeitos do fenômeno, mas sabemos que é cada vez menor a
álcool como por exemplo cirrose hepática e delirium idade de gravidez, principalmente nas adolescentes,
tremens. O tipo de bebida parece não ter muita in- e uma pesquisa recente feita pela Escola Paulista de
fluência, mas a quantidade consumida, cronicamen- Medicina mostrou que -39% das adolescentes no
te, sim. Brasil já experimentaram ou têm experimentado com

O estudo abrangeu mulheres que tomavam vi- freqüência bebida alcoólica. Por aí se vê importância
nho vodca, gim, uísque, burbon, e cerveja. O status desse fenômeno.
sócio-econômico dessas mulheres era variado. Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, o cigar-
Aborto espontâneo foi fenômeno comum no grupo ro ficou várias décadas em estudo para ter a adver-
estudado sugerindo que o estado alcoólico pode ser tência de que faz mal à saúde imprensa nos maços,
letal para vários embriões em desenvolvimento. Um mesmo em países desenvolvidos e só a há pouco
dos casos foi bastante sugestivo: a mãe alcoólatra tempo isso acontece no Brasil.
teve sete abortos de dar a luz a uma criança que Mais uma vez, portanto, podemos salientar o
por sinal, nasceu seriamente afetada. projeto de lei de nossa autoria aprovado há duas se-

Por outro lado, sabe-se que o álcool atravessa manas que manda colocar nas bebidas alcoólicas a
a placenta, que é o órgão que protege o feto durante advertência de que faz mal à saúde, podendo inclu-
a gestação, e assim alcança facilmente todos os te- sive, ser prejudicial ao recém-nascido.
cidos fetais. O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem

Sabe-se também que, muitas vezes, os alcoó- revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs. e Srs. De-
latras conseguem ter uma elevada concentração de putados, quero mais uma vez registrar desta tribuna
álcool no sangue sem dar grandes sinais de embria- nossa preocupação para que se solucione o mais rá-
guez. E esta elevada concentração facilita a passa- pido possível as questões provocadas durante esses
gem transplacentária do álcool, levando a um efeito anos todos, pelo menos no mínimo seis anos, no re-
intenso sobre o feto. Às vezes a concentração do lacionamento das comunidades Quilombolas, locali-
álcool chega a ser tão elevada que a própria criança zadas na região de Bom Jesus da Lapa, no Estado
nasce com cheiro de álcool no hálito. É também inte- da Bahia, precisamente na região de Rio das Rãs,

embora esse nome não caracterize todas as comuressante notar que várias mulheres tiveram crianças
normais antes de se transformarem em alcoólatras e nidades, mas a própria região.
darem à luz filhos com graves deficiências. Pelo\que observamos - estamos acompanhan-

do a questão de perto -, ultimamente tem havido
Contudo, o maior efeito adverso do álcool so-

bre o feto e o mais temível é sobre o sistema nervo- maior entrosamento melhor articulação e sobretudo
parece-me, compreensão, entendimento mais claro

so central, principalmente o cérebro. O cérebro de entre os órgãos do Governo, entre os Ministérios
crianças nascidas de mães alcoólatras tende a ser afins na busca de uma solução integrada, conjunta.
menor, e deficiências mentais de vários graus des-
de pequenas até severas, têm sido constadas. Isso não é fácil, Sr. Presidente, SrIs. e Srs. De-

putados. Todas as vezes que se pretende encami-
Vendo esse cérebro é fácil entender os proble- nhar um problema da população que exige a partici-

mas que tais crianças podem ter no funcionamento pação conjunta de mais de um Ministério são inúme-
cerebral .e prever, que eles não são passíveis. de ras as dificuldades para se dar prosseguimento às
qualquer tratamento. , várias alternativas de solução. Mas, neste momento,

Os riscos dessa síndromealcoólicas fetal nos vemos por parte do Ministério da Cultura através de
decentes da mulher alcoólatra, segundo estudos re- seu órgão competente, a Fundação Palmares. Esta,
centes feito no Estados Unidos, gira em tomo de por sua vez tem a responsabilidade direta de tratar
33% sendo os de deficiência mental algo maiores, dos problemas culturais, históricos e da tradição ne-
cerca de 50%. gra daq'4eJes fugitivos quilombolas - antigos escra-
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vos que ocupavam áreas as quais chamamos de de Janeiro, fazendo matérias políticas no "Diário de
quilombo. Notícias".

A participação do Ministério da Cultura tem sido Sempre à procura de novos horizontes,de no-
importante, sobretudo porque criou uma experiência vos desafios, mudou-se para Brasília em 1967, onde
de trabalho conjunta com o Ministério da Reforma produziu e apresentou um programa semanal deno-
Agrária que através do INCRA - seu órgão técnico de minado Você é a Notícia.
regularização fundiária - tem dado também coopera- Em 1968, percorreu vários países da Europa.
ção significativa ao levantamento técnico das terras Estudou na Sorbonne, onde fez cursos de línguas
ocupadas pelos Ouilombolas de Rio das Rãs. neolatinas e estágio de rádio e televisão

Tivemos também a participação da Secretaria Em 1971, presidiu a Câmara Municipal de São
do Patrimônio da União, visto que aquela área inclui João do Meriti,novamente no Rio de Janeiro, tendo
as terras ribeirinhas inundáveis do Rio São Francis- sido a primeira mulher no Brasil a presidir um Poder
co, que são patrimônio da União. Legislativo.

Mas estamos sobretudo voltados, nesta hora,
para que o entendimento das negociações dos valo- Posteriormente, fundou e dirigiu a Campanha
res dessas terras entre o fazendeiro Carlos Bonfim e Nacional Pró-Divórcio, movimento em apoio á emen-
o INCRA seja feito em bases éticas de avaliação sé- da constitucional do Senador Nelson Carneiro, de
ria e que se conclua esse entendimento a fim de que saudosa memória, que obteve repercussão nacional
se restaure, para as várias comunidades quilombo- e incentivou, de maneira decisiva, a vitória da causa
las da região, o clima de tranqüilidade e de paz e, divorcista.
sobretudo, não sejam mais molestados por esse fa- Em 1985, integrou, no Govemo José Sarney,
zendeiro que, permanentemente, insiste em colocar com Conselheira, o Conselho Nacional dos Direitos
seu gado para comer as plantações de vazante das da Mulher.
comunidades Ouilombolas. Batalhadora incansável, defendeu a redemo-

Para terminar definitivamente com este clima cratização do país, viajando por todo o território bra-
de tensão provocado pelos antecedentes de violên- sileiro na condição de Vice-Presidente da Campa-
cia, solicitamos ao Governo, mediante seus órgãos nha Nacional Tancredo Neves.
competentes, como a Fundação Palmares e o IN- Autora dos livros "liberdade dentro da Consti-
CRA, no Ministério da Reforma Agrária, que solucio- tuinte" e "Guia dos Direitos da Mulher", bem como
ne a questão, para que possamos rapidamente con- da "Cartilha da Mulher Rumo à Constituinte", tem
cluir um trabalho que se delonga por seis anos, pois procurado, através do "Persona", intercambiar as ex-
a paciência daqueles Quilombolas já se esgotou. periências das mulheres políticas, empresárias e

Era o que tinha a dizer. cientistas do nosso continente.
A SRA. MARIA VALADÃO (Bloco/PFL - GO. Arrojada, busca sobretudo a evolução da mu-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~s. e lher no contexto mundial, defendendo a igualdade
Srs. Deputados, nesta data histórica em que lança- entre as criaturas humanas.
mos na Casa a "Cartilha pela mulher sem medo do
poder",prestarei aqui uma homenagem à amiga jor- Na noite do dia 3 pudemos conhecer um pouco
nalista e advogada Maria Lúcia DÁvila Pizolante, Di- mais da trajetória humana, jornalística e política des-
retora-Presidente do "Jornal Persona", que, no últi- sa pequena grande mulher que não tem medido es-
mo dia 3 do corrente mês, completou quatro anos de forços para vencer desafios e defender a livre ex-
existência. pressão da sexualidade femininasempre pautando-

Tive a grata satisfação de comemorar, junta- se pela integridade, pela lisura e pelo respeito aos
eleitores.mente com Maria lúcia e outras personalidades do

meio jornalísticos, político e intelectual, o aniversário Parabéns ao jornal·Personal Parabéns, Maria
desse jornal de cunho cultural e inovador que espe- Lúcia! Jornalistas como a senhora enaltecem nossa
lha, com fidedignidade, as questões relativas à mu- imprensa e fazem nosso País parecer uma Pátria
lher atual, com os seus problemas, as suas conquis- sem fronteiras, uma Nação sem desigualdades, tra-
tas e os seus anseios. zendo para esta Casa a representáÇã.o de todo o ter-

Maria Lucia é o próprio retrato do "Persona". ritório nacional, através dos Parlamentares que a in-
Dinâmica, audaz, em 1996, ainda muito jovem, ini- tegram.
ciou a sua vida profissional como jornalista no Rio Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A
Mesa associa-se a V. Exª Deputada Maria Valadão,
pela homenagem que presta ao jomal Persona e à
Jornalista Maria Lúcia DÁvila. Assim como V. EXª
também conhecemos essa jomalista, uma mulher
esforçada que caminha a passos largos para que o
Persona continue sendo um jornal noticioso e sério,
prestando relevantes serviços a imprensa e à mídia
brasileira.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Adelson
Salvador.

O SR. ADELSON SALVADOR (Bloco/PMDB
ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a cidade de Vitória Capital do
meu Estado, o Espírito Santo, está tendo a honra de
sediar desde dia 7 de julho, O13º Congresso Eucarísti
co Nacional, que se estenderá até o dia 14.

Neste encontro os cristãos renovam o seu
compromisso, a sua fé, e se preparam para ampliar
a sua ação educativa em torno de Jesus e da Euca
ristia que Ele nos ensinou.

A Eucaristia é o sinal maior do amor de Deus
por nós. O Congresso Eucaristico estende este mo
mento maior do amor de Deus por nós. O Congres
so estende este momento singular da fé a todos os
cidadãos. Realiza em plena praça pública, lá onde
está o povo de Deus, no meio dos seus problemas,
das suas angústias inseguras e desafios, a comu
nhão com o Senhor, que disse Eis que estou con
vosco todos os dias, até o fim dos tempos.

Os católicos se perguntaram se a Eucaristia
será a força de evangelização rumo ao novo milênio
que se aproxima. Querem antever de que modo a
Eucaristia continuará a oferecer neste momento his
tórico, a certeza de vida, de alegria de realização, de
finalidade, de unidade para todos.

E a resposta que nós católicos encontramos é
que verdadeiramente a Eucarístia é a maior força
para evangelização rumo ao novo milênio. Ela signi
fica doação, comunhão e partilha. É o maior símbolo
da opção preferencial da Igreja pelos pobres.

O Congresso Eucarístico Nacional vem mobili
zando católicos e cristãos de todo o País. Durante
os 13 dias do encontro palestras, cursos rituais,
shows culturais atos ecumênicos reunirão diaria
mente mais de 30 mil pessoas.

Estarão presentes os principais nomes da Igre
ja Brasileira, como o Presidente da CNBB, Dom Lu
cas Moreira Neves, Cardeal Primaz do Brasil, Dom
Paulo Evaristo Arns, Cardeal de São Paulo e o rep
resentante de Sua Santidade o Papa, Dom Carlos
Furno, além de padres freiras leigos e devotos.

A Coordenação do Encontro que ficou a cargo
do Arcebispo de 'Vitória, Dom Silvestre Scandian,
representa exemplares a hospitalidade do povo capi
xaba que se orgulha de sediar este ato de fé.

O ato de encerramento, que acontecerá na
Praça do Papa, em vitória, mobilizará mais de 80
mil fiéis. Esta é mais uma demonstração da força da
fé e da soberania da Igreja Católica brasileira que
mantém vivo o projeto de evangelização cristã em
nosso País.

Quero saudar a realização do 13Q Congresso
Eucarístico Nacional, reafirmando a minha convic
ção de que os frutos deste Congresso se estenderão
a todo o País.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Deputados, a situação de financiamento da saú
de pública em nosso País tem preocupado toda a
Nação. De Norte a Sul, de Leste a Oeste, temos nos
deparado com situações das mais caóticas possí
veis.

A nossa população tem recebido informações
sucessivas através do rádio, jornal e televisão da
agonia por que passa nossa saúde.

Nem mesmo os grandes. centros, os Estados
mais ricos e desenvolvidos ficaram de fora desta si
tuação. São enormes filas nos hospitais públicos, fi
lantrópicos e conveniados, com críticas freqüentes
na imprensa nacional, mostrando o sucateamento
das instituições e de postos de saúde, como apare
lhos danificados para esterilização de instrumentos
hospitalares, falta de medicamentos, falta de profis
sionais, instalações físicas que ameaçam constante
mente a vida de quem já está doente, ambulância já
em avançado estado de desgaste, constituindo-se
em outra ameaça à população, além da solução de
continuidade nos programas de saúde.

Temos regiões com alto índice populacional,
onde não dispomos de um hospital público, sendo
todo atendimento de nível secundário e terciário rea
lizado graças aos hospitais filantrópicos e convenia
dos. A responsabilidade e qualidade do serviço é co
brada, mas o Governo paga uma quantia insignifi
cante por eles. Com que direito se acha o Governo
de cobrar e exigir' de um setor uma excelência,
quando não tem condição no momento de fazer sua
parte?

Sei que não existe milagre, não podemos deixar
de reconhecer o esforço que faz o Ministro Jatene na
sua busca incansável pela aprovação do CPMF. Na
saúde existem áreas onde não pode haver espera,
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pois temos hoje, no Brasil, 10 milhões de chagási- apenas de 1 bilhão de reais, sendo que 200 milhões
cos; 600 mil pessoas afetadas pela malária, 5 milhõ- das exigibilidades bancárias, que dependem do inte-
es com tuberculose, 900 mil portadores de hanse- resse ou não das instituições financeiras, além de
niase. A Dengue e a Cólera, já constituem uma outras fontes.
constante ameaça inclusive nos grandes centros. Na prática, a oferta de recursos não muda; o

Somos um País com maior índice de mortalida- que muda é apenas a aparência, criando uma estru-
de materna do mundo, também com índice de mor- tura de conselhos Municipais, Estadual e Nacional,
talidade infantil em algumas regiões, muito superior na minha avaliação, de caráter concentrados e cen-
a média de países do 3Q Mundo. tralizador, garantindo a última palavra à equipe eco-

- O profissional de saúde, médico, dentista, nômica do Governo. Em miúdos, as medidas con-
enfenneiros, entre outros, não se sente motivado eretas não garantem que a agricultura familiar seja
para trabalhar no interior do Brasil se localizando prioridade no Governo FHC.
sempre nas grandes cidades. Os preços mínimos voltam a corrigir como ins-

- Não se investe em novas tecnologias para trumento atrativo do Pronaf. Para uma inflação de
diagnósticos. Dessa fonna o profissional de saúde 20,28%, o Governo permite aumento do preço míni-
não consegue trabalhar com os conhecimentos ad- mo do milho em 11,67%; do feijão em 5%; do arroz
quiridos na Universidade e cursos de pás-graduação em 5,08% e, da soja, 9,09%, porém muito abaixo da
por falta de aparelhos que possam lhes ajudar no inflação.
trabalho diário. Além da defasagem do preço mínimo em rela-

- O que ainda o mantêm no interior é a espe- ção à inflação acumulada ser de mais de 10% na
rança da aprovação do CPMF, por ser esta a única média, os agricultores brasileiros comercializaram a
saída a curto prazo para melhorar a condição de última safra com perdas de até 30% em relação ao
saúde no nosso País. preço mínimo.

- A Câmara dos Deputados tem que fazer a O Plano Safra, anunciado pelo Governo, vai
sua parte, aprovando o CPMF, votando assim com em direção ao que o Governo FHC vinha pregando,
os mais pobres, os mais atingidos, os mais necessi- ou seja, a retirada progressiva das funções do setor
tados que estão em cada canto do nosso Brasil. público no financiamento direto da agricultura, da co-

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT-SC. Pronuncia o mercialização e do abastecimento alimentar. Ou
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- seja, a política não é ter política agrícola e sim agri-
putados, o Programa Nacional de Agricultura Fami- cultura de mercado.
Iiar - PRONAF -, anunciado pelo Governo Fernando A agricultura familiar deixa de ser um objeto de
Henrique Cardoso, dentro do Plano Safra para política econômica e passa a integrar áreas sociais
1996/1997, não coloca a agricultura familiar como do Programa Comunidade Solidária corno política
prioridade na produção de alimentação para o País. social assistencial. Sem dúvida, esse sim é o aspec-

As nonnas aprovadas pelo Banco Central fi- to mais grave, onde os pequenos produtores não se-
cam muito longe do incentivo que o agricultor preci- rão vistos pelo Governo corno agentes do desenvol-
sa para produzir com resultados que remunerem o vimento agrícola brasileiro.
seu trabalho e o de sua família. Era o que tinha a dizer.

Os encargos financeiros do atual programa são O SR. PEDRO VALADARES (PSB-SE. Pro-
de 9% de juros para o custeio e 6% mais TJLP, com nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
rebate de 50% sobre encargos devidos, para investi- e Srs. Deputados, Sergipe é tido, nos quatro cantos
mento. Ora, isso significa que, nas operações de do Brasil, como um Estado sério, de gente trabalha-
crédito de investimentos, o agricultor familiar vai pa- dora e de caráter íntegro. Lógico pensar, que essas
gar em torno de 11% de encargo financeiro, enquan- virtudes nada tenham a ver com os atos cometidos
to, durante o Governo Itamar, num período de eleva- por cidadãos insensatos, arrogantes, cujo desempe-
das taxas inflacionárias, o agricultor familiar pagava nho, quando estiveram à frente do Governo, já extre-
apenas 4% e o mini produtor 6% de juros ao ano. mamente pífio.

Quanto ao volulTlB dos recursos disponíveis, a Estou falando do ex-Governador Sr. João AI-
reivindicação do Grito da Terra deste ano colocou a ves Filho, e quando me refiro às feiuras, sendo mais
mesa de negociações uma reivindicação de 2,5 bi- claro, aos escândalos, é porque o povo brasileiro
'lhÕ8s de reais, sendo 500 milhões para o custeio e 2 teve o conhecimento, através da mídia, de sua parti-
,bilhões para investimentos. O Governo vai dispor cipação nos episódios. Copiando parte do texto do
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JOÃO ALVES QUER VENDER
BENS AO FUNCE;F

E DEPOIS ALUGÁ-LO

Habitacional avalia patrimônio em R$8 milhões.
CEF oferece R$4,6 milhões e bancários suspeitam
de favorecimento

Uma operação financeira sob suspeita. O
presidente do Sindicato dos Bancários, Gilson
Costa, acusa o ex-governador João Alves Filho de
favorecimento, em negócios a serem fechados
com a Caixa Econômica Federal e o FUNCEF 
Fundo de Pensões dos Funcionários da CEF, para
pagar uma dívida d~ Habitacional Construções.
João Alves se defende confirmando os negócios,
que, à sua ótica, espelham "a modernidade empre
sarial· e, portanto, não vê nada errado. O montan
te da dívida não revela, mas, para pagá-Ia à Cai
xa, colocoU o patrimônio da empresa a venda por
R$8 milhões. A transação foi aprovada pelo Con
selho do Funcef, mas está pendente de acertos,
porque a Caixa avaliou esse patrimônio em R$4,6
milhões.

Em fevereiro deste ano, a Habitacional Cons
truções encaminhou ao Funcef a sua proposta de

Transação é com Funcef e Sindicato dos Ban
cários suspeita de tramóia na locação futura dos
imóveis que o grupo fará.

O ex-governador João Alves Filho colocou à
venda parte do patrimônio da Habitacional Constru
ções para pagar uma dívida junto à Caixa Econômi
ca Federal. Quatro imóveis, entre eles uma área de
15,3 mil metros quadrados onde ficam as sedes da
Habitacional, TV Jornal, Rádio Jornal AM e FM e
Jornal da Manhã. Os imóveis devem ser comprados
pelo FUNCEF - Fundo de Pensões dos Funcioná
rios da CEF que já aprovou a transação. O ex-gover
nador avaliou seu patrimônio em R$8 milhões, mas
a Caixa em apenas R$4,6 milhões. Faltam peque
nos acertos para que o negócio seja fechado. Os
bancários suspeitam que haja maracutaia na transa
ção, com João Alves sendo favorecido. Tudo por
conta de uma cláusula da proposta: o ex-govemador
alugaria os imóveis que coloca à venda pagando
mensalmente 0,85% do valor de aquisição. Pela óti
ca de João Alves isso é comum, é a ·modernidade
empresarial·.

editorial do Jornal Cinform, do dia oito de julho, MATÉRIA A QUE SE REFERE O
passo a descrever os exemplos: no escândalo do ORADOR:
Orçamento ele teve que depor para esclarecer as JOÃO VENDE SEDES DA
dúvidas que ainda hoje pairam na mente dos sergi- HABITACIONAL, TV JORNAL E JM
panos; O trigo doado pelo Governo Federal ao Esta- PARA PAGAR DíVIDAS
do de Sergipe, se aparecia nas prateleiras do super
mercados, o Dr. João Alves, o Governador de então,
estava por trás; se em transações imobiliárias em
Alagoas existem escândalos, e uma construtora de
Sergipe está no meio, adivinhem de que'11 é essa
construtora, Senhor Presidente? Do Sr. João Alves.

O Jornal Cinform do meu Estado trouxe a se
guinte manchete: •João vende sedes da Habitacio
nal, TV Jornal e Jornal da Manhã para pagar dívi
das·, até ai tudo bem, pois com o Plano Real, quem
não se adaptar às novas regras, infelizmente, tem
que vender patrimônio para liquidar dívidas. Só que
a venda a ser feita é a melhor coisa do mundo, se
não vejamos o que diz o semanário:

·imóveis devem ser comprados pela
FUNCEF - Fundo de Pensão dos Funcioná
rios da Caixa Econômica Federal, que já
aprovou a transação. A avaliação feita pelo
ex-Governador, dono dos imóveis, foi de 8
milhões, mas a Caixa em apenas 4,6 milhõ-
es...•

Entretanto,' existe uma cláusula da proposta
que deixou os funcionários com a pulga atrás da
orelha: o ex-Govemador alugaria os imóveis que co
loca à venda pagando mensalidade de 0,85% do va
lor da aquisição.

Sem fazer pré-julgamento, analisemos:

12 Os prédios, por serem sedes de emissoras
de rádio, televisão e da construtora, teriam utilização
para o Fundo de Pensão da CEF?

22 Por que o Fundol de Pensão se descapitali
zaria por um negócio sem utilização imediata?

32 Além do Dr. João Alves, a quem interessaria
receber 4,6 milhões, por um patrimônio que conti
nuaria nas mãos do ex-Govemador?

São questionamentos que deveriam ser res
pondidos pela direção da Caixa Econômica Federal
e pelo Fundo de Pensão daCaixa.

Sr. Presidente, peço à V. ExJl que autorize a
transcrição da manchete e da matéria publicada no
Cinform nos Anais da Casa. En~aminhoà Mesa re
querimento enviado ao Sr. Ministro Pedr~ Malan s0

licitando a cópia do contrato a ser realizado entre o
ex-Governador de Sergipe João Alves Filho e o Fun
do de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica
Federal- FUNCEF.
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Ja. Foram oferecidos quatro imóveis, e, entre blemas dele junto à CEF", fustiga o. presidente do
eles, o localizado na Rua Cláudio Batista, 334, em Sindicato dos Bancários.
Aracaju, um quarteirão trepado no morro, sede da O SR. OSMAR LEITÃO (BlocolPPB - RJ. Pro-
própria Habitacional, TV Jornal, Rádio Jornal (AM e nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs. e
FM) e o Jornal da Manhã. O terreno mede 15,3 mil Srs. Deputados, com financiamento externo, o Go-
metros quadrados, mas sua área de construção é de verno do Estado do Rio de Janeiro está executando
2,9 mil metros quadrados. Os outros três imóveis amplo trabalho de implantação de redes de água e
são o prédio da Rua de São Cristóvão, onde funcio- de esgotos, bem como estações de tratamento, em
nou o Jornal da Manhã, a sede da Habitacional em toda a área metropolitana do Rio de Janeiro, dentro
Maceió e dois cinemas no Centro Comercial Pajuça- do Programa de Despoluição da Baía da Guanaba-
ra, também 'na capital de Alagoas. O valor proposto ra, um dos mais belos acidentes geográficos do Bra-
foi de R$8 milhões. sil, conhecido internacionalmente.

Com esse dinheiro, calcularam os diretores da Exalto a obra do Governo Marcello Alencar,
Habitacional, seria possível destinar 70% do valor . que faz parte do elenco de compromissos por ele
para pagamento ga dívida junto à Caixa Econômica assumidos comigo quando lhe dei apoio como can-
- extra-oficialmente cerca de R$5,2 milhões, 15% didato ao Palácio Guanabara, em 1994, principal-
para letras hipotecárias com prazo de vencimento de mente pelo que ela possui de melhoria da qualidade
até dois anos e os outros 15% em espécie. O favo- de vida de parcela significativa de meus coestadua-
recimento enxergado pelos bancários estaria no item nos, notadamente os de São Gonçalo, que já come-
onde a Habitacional propõe ao Funcef alugar os çam a se ver livres das valas negras que não só en-
imóveis que a própria empresa vendeu, por um pra- feiam a paisagem urbana como são transmissoras
zo de cinco anos prorrogáveis por mais cinco, com de diversas doenças.
aluguel mensal de 0,85% do seu valor de aquisição.
"Esse é o valor cobrado pelo mercado", informa o Se a poluição da Baía da Guanabara é funda-
ex-governador João Alves sem receio de ser investi- mental dos pontos de vista econômico, social e de
gado. "Fiz um negócio limpo, honesto", defende-se. saúde pública, por certo a recuperação da baía depen

de também da proteção que se dê ao manguezal que
O ex-governador ainda não respondeu ao Funcef dela faz parte e que é berço de seu criadouro, onde os

se aceita receber pelos quatro imóveis R$4,6 milhões. peixes se reproduzem e garantem a pesca em suas
"Estamos negociando, negocio uma dívida que temos águas garantindo a sobrevivência de milhares de pes_
junto à Caixa Econômica, uma dívida normal", afirma, cadores artesanais que vivem em seu entorno.
assinalando que alugar um patrimônio que está ven- O manguezal, que abrange de São Gonçalo a
dendo é uma "coisa bastante normal" no mercado imo- Duque de Caxias, passando por ltaboraí, Magé e Gua-
biliário. "Isso chamamos de modernidade empresarial", pimirim, é fundamental para a Baía da Guanabara, de
aduz. O presidente do Sindicato dos Bancários, Gilson tal sorte que ali eXiste a Área de Proteção Ambiental
Costa, pensa diferente. "Os imóveis oferecidos não de Guapimirim, delimitada pelo Governo Federal e sob
têm Iiquidez", avalia, sentenciando que "o Funcef ter- a fiscalização do Ibama, a quem compete ewar a pes-
minará comprando um mico, numa operação tapa-bu- ca predatória, a retirada da madeira, a caça a animais
raco para salvar uma empresa mal sucedida ou um e pássaros e os aterros ilegais.
empreendimento mal planejado". Estas tarefas não têm sido cumpridas a con-

"Não há maracutaia nesses negócios", insiste tento porque o Ibama não conta nem com homens
em dizer João Alves. Não esconde que deve à Caixa nem com equipamentos em número suficiente, o
Econômica uma soma que precisa ser renegociada. que facilita toda sorte de transgressão, colocando
"Qualquer pessoa que deve e quer pagar sempre em risco o programa não só de despoluição da Baía
procura a outra parte para renegociar, é comum isto, da Guanabara quanto da restauração de sua plena
está na vida das pessoas que querem cumprir seus piscosidade.
compromissos", ensina, sem medo de enfrentar opi- A área de Proteção Ambiental Guapimirim foi
niões contrárias. "S6 não admito suspeitas de favo- há pouco cognominada, por um importante jomal ca-
recimento, de que eu esteja envolvido numa nego- rioca, de "Pantanal fluminense", graças à sua bele-
ciação ilícita", reage o ex-governador confiante de za, assemelhada, embora em menores dimensões
poder chegar a um entendimento com a Caixa Eco- territoriais, ao Pantanal Matogrossense, o que a ela
nômica Federal e o Funcef satisfatório às partes. "A confere não só aquela condição ambiental já referida
operação é apenas o caminho para resolver os pro- mas também uma função econômica voltada para o
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turismo ecológico, gerando empregos para uma pc- cia e maus tratos. Não protegeu o abandonado e
pulação hoje à margem do desenvolvimento social. nem tirou a arma das mãos do menor, que continua

É neste sentido, o da efetiva defesa da Área de intimidando e vitimando cidadãos comuns.
Proteção Ambiental de Guapimirim e o da sua utili- Os índices de criminalidade por parte dos me-
zação econômica com o ecoturismo, que faço apelo nores estão aumentando, principalmente nas metró-
ao Ministério do Meio Ambiente para que dê ao Iba- poles brasileiras. A polfcia se sente impotente para
ma do Rio de Janeiro condições materiais e huma- coibir e punir os responsáveis. Consequenternente,
nas que o tomem capaz de cumprir suas tarefas pre- o direito de ir e vir está sendo cerceado pela ação
servacionistas. violenta desses menores.

E proponho também que as prefeituras abran- A sociedade sente-se acuada diante dos direi-
gidas por aquela área se integrem ao esforço de sua tos inclusos no referido Estatuto. Cala-se o Estado,
defesa, fornecendo ao IBAMA toda a colaboração calam-se os responsáveis por seu cumprimento. De
que esteja a seu alcance, doando equipamentos e que vale o Estatuto se o Estado não dá condições
cedendo pessoal para as tarefas de fiscalização. de se implementá-lo adequadamente? Se não pos-

O SR. ARY VALADÃO (Bloco/PPB - TO. Pro- sui Centros de Reeducação capazes de impedir que
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs. e os menores infratores retornem às ruas e voltem a ti-
Srs. deputados, quero aqui fazer algumas considera- rar a tranqüilidade da população?
ções sobre o "Estatuto da Criança e do Adolescen- Sejam eles meninos de rua ou na rua, menores
te", que, com os seus 267- artigos não conseguiu, abandonados ou maltratados, urge tomar-se uma
neste seus cinco anos de existência, proteger o me- providência no sentido de se oferecer uma vida mais
nor das drogas e da vida cruel das ruas nem tam- digna às crianças e adolescentes abandonados e
pouco, os cidadãos brasileiros da violência infanto- criar dispositivos legais que impeçam os menores in-
juvenil. fratores de voltarem às ruas para ditar as regras.

Na realidade, não há um consenso sobre o que Era o que eu tinha a dizer.
são meninos de rua. Uns estão na rua para trabalhar O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pronun-
e ajudar no orçamento familiar; outros têm o seu tra- cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs.
balho ou a sua mendicância explorada por adultos; e Deputados, para compreendermos em toda extensão
há, ainda, aqueles que foram viver nas ruas porque nossos problemas econômicos devemos analisar as
enfrentam conflitos dentro das suas próprias casas. caracterfsticas do nosso mercado interno e seu rela-

Em BrasRia, constatou-se que, dos menores cionamento com o mercado externo, observando o alto
mendigando nas ruas, 86% têm famnia. Em São Pau- grau de avanço das forças produtivas transformadoras,
lo, das 4.520 crianças que perambulam pela cidade numa realidade produtiva complexa.
durante o dia, apenas 895 dormem na rua à noite.

O dilema de uma orientação econômica volta-
Em vista destes dados, o problema toma outra da para o mercado extemo ou interno já vivido pelo

dimensão. O Estatuto não se apresentou, portanto, Brasil no Século passado - recria-se em novos ní-
nem mesmo como remédio paliativo. Ao contrário, veis na etapa atual, com conseqüência e políticas de
tem sido responsabilizado por proteger meninos cri- grande alcance.
minosos, garantindo-lhes a impunidade. Geralmente,
eles são envolvidos por quadrilhas integradas por Nós queremos colocar o Brasil na vanguarda da
traficantes de drogas, que os utilizam para garantir- nova fase da política econômica internacional, mas os
lhes a impunidade. países que se integram nessa economia global sem

Em alguns países, como Estados Unidos e In- ter corT1lletado o desenvoMmento de seu mercado in-
glaterra, o menor infrator enfrenta julgamento como temo colocam-se em algumas dificuldades.
maior, antes de completar 18 anos. São julgados em Qualquer decisão de polfticas s6cio-econômi-
tribunais e cumprerp sentenças em Instituições para cas tem que levar em consideração as determinaçõ-
Adolescentes Contiaventores, num regime carcerá- es internacionais.
rio mais flexível. Na política de abertura de mercado deveremos

No Brasil, temos o "Estatuto da Criança e do ser cuidadosos para não cometermos equívocos.
Adolescente", que, até o momento, não teve o poder Ternos de proteger o nosso mercado.
de reverter ou minimizar a dura realidade das ruas. Numa economia tão dinâmica quanto a brasi-
Não conseguiu, sequer, responsabilizar os pais dos leira, com um mercado que necessita do crédito
menores infratores por abandono, falta' de assistên- para o seu desenvolvimento, as taxas de juros reais
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praticadas atualmente têm levado pessoas físicas e se deve à descaptalização dos agricultores. O crédi-
jurídicas à inadimplência. to, hoje, é escasso e seletivo.

O combate à inflação deve ser prioridade máxi- Os juros básicos britânicos, hoje, são de aproxi-
ma de todos que tem responsabilidade com uma po- madamente 7,9% ao ano, os produtos agrícolas na
lítica mais próspera e justa. No entanto os custos Europa e Estados Unidos são atualmente subsidiados.
podem ser menores. O aperto monetário e a prática Para concorremos com o mercado internacional
de juros altos agravam a situação de todos, princi- é preciso de fonnas de financiamentos que não tragam
palmente dos produtores de alimentos. problemas para os agricultores, com juros col1l>atíveis

Devemos implantar medidas de incentivo a seto- com os praticados nos países desenvolvidos.
res que respondem rapidamente em termos de gera- Solicito divulgação de meu pronunciamento no
ção de empregos, sem pressionar a inflação, como a programa A Voz do Brasil.
agricultura. Existem espaços para corrigir erros cometi-
dos com as melhores intenções, sem comprometer os Era o que tínhamos a dizer.
bons resultados do plano real. As novas fontes de re- O SR. AIRTON DIPP (PDT-RS. Pronuncia o
cursos para o financiamento rural, que surgiram no seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
Brasil a partir de 1986 ainda são insuficientes,para putados, a situação da saúde pública merece uma
atender às necessidades do setor. Essas fontes estão atenção extremamente urgente, afinal representa
voltadas para a agricultura comercial e o crédito a cur- uma área essencial ao cidadão mais humilde ao tra-
to prazo, com custos elevados. balhador e a sua famma.

Desde 1990 os produtores protestam contra a O Governo Federal poderia resolver o proble-
cobrança de juros altos pelo Banco do Brasil. Desde ma de falta de recurso para o setor sem a criação de
1990 os produtores protestam contra a cobrança de novos impostos e contribuições sociais, como a cha-
juros altos pelo Banco do Brasil. A agricultura é ativi- mada CPMF.
dade de risco, o produtor rural não tem as mesmas
condições de industriais e comerciantes. A natureza O fundamental seria estabelecer uma política
interfere em tudo. eficiente e austera na gestão da saúde pública vi

sando evitar a sonegação das contribuições à Previ-
A securitização - troca de débitos por títulos de dência Social e permitindo a utilização de outros re-

longo prazo - da dívida dos agricultores foi positiva, cursos que não gerem uma maior sobrecarga à so-
mas tememos que as condições fixadas pelo Gover- ciedade brasileira.
no tragam alívio apenas momentâneo. Para cumprir
as obrigações com a securitização as próximas sa- E como poderemos encontrar recursos para
fras devem ser muito boas. salvar a saúde pública do Brasil?

O Banco do Brasil vinha renegociando pratica- Vejo como uma altemat~a emergencial a utiliza-
mente sozinho as dívidas agrícolas, somente agora ção dos Títulos da Dívida Pública para a captação de
os bancos privados aderiram ao programa de securi- verbas a fim de salvar a saúde, o 'atendimento pelo
tização. Mas os créditos são ainda escassos. SUS ao cidadão, os ambulatórios e os hospitais, que

Hoje os empréstimos mais comuns do Banco hoje vivem uma situação financeira deficitária.
do Brasil ao agricultor são cedidos pelo sistema Pro- Para salvar os bancos privados, o Governo Fe-
ger-Rural que conta com recursos do Fundo de Arn- deral não precisou criar impostos e contribuições no-
paro ao Trabalhador - FAT - Mas os créditos tem Ii- vas, mas sim, estabeleceu um Programa denomina-
mites e variam de R$ 30 mil a R$ 150 mil . As safras do Proer para buscar recursos astronômicos e man-
beneficiadas são as dos alimentos básicos, como ar- ter vivas estas instituições financeiras.
roz, feijão, mandioca e milho. No entanto, os juros Devo confessar que não sou contra a criação
são altos, 16% ao ano. por exemplo, do IPMF, desde que isso corra dentro

O Banco do Brasil emprestou do início do ano de uma ampia reforma tributária e fiscal, que enxu-
até o final de junho para o setor rural aproximada- Que outros tributos que afetam de, tcrma indiscrimi-
mente R$ 1 bilhão de reais. Atual crise do sistema fi- nada e discriminatória a sociedade'/brasileira. Consi-
nanceiro dificulta a captação de recursos. dero o IPMF um imposto justo se .~stabelecido den-

A produção de alimentos terá uma queda da tro deste projeto global de reformulação da carga tri-
ordem de dez milhões de toneladas este ano. Esta é butária aplicaCla sobre o cidadão que hoje é muito
uma afirmação do ex-ministro Andrade Vieira. E isto elevada." .
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O que não é justificável é a Criação de qualquer linha de ação básica desenvolvimentista, que se
imposto ou contribuição de forma isolada, sem que apoia na estrutura de capacitação de recursos hu-
exista um projeto definido. manos formada por escolas dos três graus de ensi-

A atual arrecadação tributária nacional, diga-se no, dentre estes um campus da Universidade Fede-
de passagem, é suficiente para custear e realizar in- ral da Paraíba para onde acorre a juventude de vá-
vestimentos na saúde. E o aproveitamento dos títu- rios Municípios na área, na busca de especialização
los da dívida pública pode ser uma alternativa emer- profissional e de capacitação para várias atividades
gencial para a arrecadação imediata de recursos de nível superior.
para o setor. Por tudo isso, quero neste momento dirigir os

O SR. JOSÉ ALDEMIR (BlocoIPMDB-PB. meus parabéns ao povo do Município de Sousa, aos
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. homens públicos que em geral são os grandes res-
Deputados, vou dedicar o meu tempo na tarde de ponsáveis pelo planejamento administrati\U e, parti-
hoje ao registro de mais um aniversário do município cularmente, aos jovens que se constituem no futuro
de Sousa, encravado no semi-árido do alto sertão daquela cidade.
paraíbano e centro das mais altas tradições. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço a

No espaço regional nordestino, o Município de V. EXª que autorize a transcrição de meu pronuncia-
Sousa sofre a vulnerabilidade climática, que vem to- mento no programa A Voz do Brasil.
Ihendo não apenas o seu desenvolvimento econômi- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB -
co, como de resto afetando ainda o desempenho de SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrSs e
todos os Municípios daquela extensa área localizada Srs. Deputados, solicito que seja transcrito , nos
no ponto crucial do chamado Polígono das Secas. Anais da Casa, ofício da Associação dos Funcioná-

Mesmo diante das adversidades, vale registrar rios Aposentados do Conglomerado Itaú dirigido à
o fato de que dentre os Municípios assolados pelas Secretária de Previdência Complementar, DrS Carla
secas, Sousa mostra-se, hoje, como um dos que Grasso, que, juntamente com a Secretária-Adjunta,
apresentam as mais elevadas taxas de crescimento Mônica Messemberg, tomou atitudes imediatas. Foi
econômico e social, fenômeno que se explica pela dado prazo de trinta dias para que o Banco Itaú de-
ação obstinada e determinada dos seus habitantes termine a correção dos benefícios dos aposentados
na busca de resultados positivos na indústria, no co- da instituição.
mércio e nos serviços. Registro meu agradecimento à Secretaria de

O processo de modernização da base produti- Previdênc~a Complementar: que encaminhou ofício~

va agrícola e o incremento da indústria são compo- à Fundaça? It~ubanco, a fJr~ d~ que tome ~ ~~VI-
. , das proVidenCias, e à Assoclaçao dos Funcronanos

nentes que têm se constltUldo em ~Ia~ncas para o Aposentados do Conglomerado ltaú, dando ciência
progresso, ao lado de um comércIo Vibrante que a das medidas adotadas.
cada ano mostra-se mais vigoroso e diversificado. ,

Vale lembrar que o turismo direcionado para o OFICIO A QUE SE REFERE O ORA-
artesanato e pequena manufatura tarrt>ém representa DOR:
um segmento que tem contribuído com a economia do São Paulo, 5 de julho de 1996.
Município através do Parque dos Dinossauros, onde À D~ Carla Grasso
se localizam expressivas pegadas de reptéis extintos Secretária da Previdência Complementar
há milhões de anos, que atraem a curiosidade de pes- Ministério da Previdência e Assistência Social
quisadores e de viajantes de todo o País. Secretaria da Previdência Complementar

O padrão dominante da economia daquele Mu- Brasília - DF
nicípio, porém, reside na agricultura irrigada dos pro- Prezada DI'" Carla,
jetos de São Gonçalo, onde estão instalados possei- Acusamos o recebimento do Ofício n2 354 da-
ros, meeiros e arrendatários que, assentados em pó- tado de 19-6-96 dessa Secretaria de Previdência
los produti\Us corntemplart't com o abastecimento de Complementar, ~ qual esclarece dúvidas pertinentes
grãos, hortaliças e legumes toda a região sertan~ja. à interpretação dada pela Fundação ltaubanco sobre
Pode-se dizer que esse projeto irrigado. representa a aplicação da Lei que criou o Plano Real, interpre-
um verdadeiro oásis dentro da área crítica da seca. tação essa que prejudicou sensivelmente os Partici-

A ação catalizadora de todas essas forças e o pantes do Plano de Aposentadoria Complementar -
bom desempenho dos administradores que passa- PAC com benefícios já concedidos anteriormente à
ram pela chefia do Município são mecanismos dessa vigência do referido Plano.
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Sobre as questões levantadas por essa Secre
taria nos itens 3 e 4 do referido Ofício, deixamos de
nos manifestar por se tratar de assuntos controver
sos, devendo merecer um estudo mais acurado.

No que diz respeito ao conteúdo do item 5, que
remos manifestar o nosso entendimento favorável à
determinação ali explicitada dizendo mesmo que ela
teve uma jubilosa e aplaudida acolhida dentre os nos
sos associados que tiveram - na oportunidade em que
foram informados -, momento de alívio traduzido na
possibilidade de verem finalmente corrigido e sanado
um erro de avaliação da Fundação Itaubanco que dei
xou esses nossos colegas aposentados, durante esse
longo período, em situação de inquietação e penúria.

Entendemos que, tão logo a Fundação Itau
banco receba a notificação dessa Secretaria, tome

as providências necessárias para a solução definiti
va dessa pendência.

É desnecessário dizer da nossa satisfação em
podermos contar com o espírito de justiça e apoio
dessa Secretaria em um momento difícil de nossas
vidas, quando lutamos por um direito legítimo que
julgamos agora atendido.

Portanto, queremos manifestar o nosso reco
nhecimento e a nossa gratidão pelo trabalho de
senvolvido por essa Secretaria, que tem nos aten
dido com o respeito e solicitude próprios de pes
soas que trabalham no sentido de bem servir ao
próximo.

Atenciosamente - Manoel dos Santos Barrei
ros Filho, AFACI - Associação dos Funcionários
Aposentados do Conglomerado Itaú.

MlnlStQno da PreVICI*ncl. u AssIstêncIa Social
SQ;:l'Clena~ Prevldet!eta <..:umpll:rm:nt.ur

OfICio n° 3.53 SPC/CGOF/COJ

Senhor Diretor Presidente,

Brasília. .I!/ de junho de 1996.

Raf. Proc. n° 301.669179-2.

Acusamos o recabimento do expediente datado de 07.03.95, da
AFACI • Auociaçio dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú, por meio
do qual consulta esta S8Cl'8tarill sobre o Plano de Aposentadoria Complementar - PAC,
administrado por esslI FundaçAo Itaubanco, informando que .ss. entidade desprezou a
aplicaçêo dos índices inconidos nOI meles de abril, maio e junhol94 no reajuste dos
benefícios concedidos em julho/9S. correspondente ao período de julho/94 a junho/95.

2. Sobre o assunto. cumpre-nos dizer que, quanto a aplicaçAo dos
mencionados índices de reajustes. referentes aos meses de abril, mala e junhO de 1994,
ella entidade deveria ter levado em conta os seus respectivos percentuais no re.juate
praticado em julho de 1995, com viatas • se IIdequar à nova realidade jurfdica imposta
pelo chamado "Plano R_I", cujo comando legal tnlnact8vemos abaixo:

A Lei 9.069195, artigo 28, §71', dispõe:

§7- • N..-obrigaÇ6e1 em Cruzeiro. R.ItlI. contrald.. Ime. d.
15 de matpO de 1QP4 • nlo convertida em URV, o çrftóOf

podará eKir1r. dfKJomdo um ano di =nvwalD pera o R.IlI. ou no
leu WllCIfIlen/o ntIa1, lIe enterior. SUl atullÍzaçlo na forma
COIltmada. obHfVadN 1i dJ'$poaIf6es deste LIJi, .blJfido& os
pagem,n/os. também etueJizados. eV«ltullmenl• • fetlJados no
periodo.

AI:J senhor
Olavo Egydlo Setubal
Dntor Proleiente da Fundaçlo ltaubanco
PraÇll Altftdo Egydlo de Souza Aranha, n· 100 - Torte ConceiÇlo
O4alo-aoO • alo Paulo· SP
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OF~· -3sI sPc/("(;()F/CO.J /..9 {lé;. r-é'.

5. Quanto a aplicação dos índices de reajustes, referentes aos meses
de abril, maio e junho de 1994, a Fundação ITAUBANCO deveria ter levado em conta os
seus respectivos percentuais no reajuste praticado em julho de 1995, com vistas a
adequar-se à nova realidade jurídica imposta pelo chamado "Plano Real"; conforme reza
o artigo 28, §7° da Lei 9.069/95; bem como, em respeito a todos os direitos adquiridos
pelos seus participantes até a data da implantação de citado Plano Real.

6. Informamos, outrossim, que esta Secretaria está notificando à
Fundação ITAUBANCO do resultado da presente consulta.

Atenciosamente,

-.....v~*-p~c::...

tM.lnlu lMu.enb 6 • 11. e.
Slcrllárll.Adjulta

Ministério da Previdência e Assistência Social
Secretaria de Previdência Complementar

Ofício nO t::?.rf SPC/CGOF/COJ

Prezado Senhor,

Brasília, /..f de junho de 1996.

, Acusamos o recebimento do expediente datado d~ 07.03.95, dessa
AFACI • Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú, por meio
do qual consulta, esta Secretaria, sobre o Plano de Aposentadoria Complementar - PAC,
administrado pela Fundação Itaubanco.

2. Sobre o assunto, informamos a essa Associação que, com o
advento da Medida Provisória nO 566, de 29.07.94, transformada em Lei nO 9.069/95,
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todos 05 contratos com claúsula de correção monetária por índices de pre~ ou por
índice que reflita a variação dos custos, passaram a ter a periodicidade anual para
reajustes dos mesmos.

3. Vale esclarecer, contudo, que o contrato finnado entre uma
entidade fechada de previdência privada e seus participantes é de ordem civil, não se
caracterizando por c1aúsulas trabalhistas e, portanto, não estão adstritos à julgados e
enunciados do Tribunal Superior do Trabalho - TST.

4. Infonnamos, também, quer a Resolução CGPC nO 02, de 08.08.94,
ao expedir orientações e procedimentos a serem adotados no âmbito das EFPPs, em
razão da Medida Provisória nO 566, preceituou em seu inciso V, item 4, que o disposto no
artigo 28 da referida MP, aplica-se a todos os contratos convertidos para o Real.
excetuando-se os financiamentos habitacionais.

Ao Senhor
Manuel dos Santos Barreiros Filho
Rua Barão de Itapetininga, nO 18 - 4° andar
01042-000 - São Paulo - SP

3. Portanto, não há o que se falar em desprezo dos índices
econômicos que refletiram um período inflacionário, cabendo essa entidade proceder
seus reajustes na forma de seu Regulamento de Beneficios, legislação vigente e com
resguardo de todos os direitos adquiridos dos seus participantes até a data de vigência
da alteração no Regulamento dessa entidade, aprovada através OF. nO 711
SPC/CGOF/COJ, de 13.12.95, desta Secretaria.

4. O prazo concedido para cumprimento do disposto no presente
ofício é de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste, de acordo com a Resolução nO
01. da 06.07.95.

AtenciosElmente,

tMlnlla tMu tJbll r9.~.'"
S..,.~..AdJu.t.
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O SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronuncia sim poderão pagar os pesados custos de legaliza-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção já com a receita dos primeiros meses de funcio-
Deputados, o crescimento do desemprego, em todo namento.
o mundo é talvez o maior problema social deste fim O ministro também pretende estimular a cria-
de século. Foi-se o tempo em que os níveis de em- ção de pólos de exportação constituídos por micro-
prego eram diretamente proporcionais à saúde da empresas em pequeno e médios municípios, e o
economia. A progressiva automatização industrial in- acesso dos pequenos empreendimentos ao Merco-
verteu essa máxima: hoje, crescimento econômico sul. Esse estímulo se daria através da prestação,
significa com freqüência fechamento de postos de pelo Governo, de informações e de assessoria espe-
trabalho, pois as fábricas investem em tecnologia cializada. Ele comprometeu-se, ainda, a levar ao Mi-
para produzir mais com cada vez menos gente. nistro do Trabalho, Paulo Paiva, a proposta de fiexi-

O desemprego na Europa é o maior desde o fi- bilização das regras trabalhistas para as empresas
nal da Segunda Guerra, e no Japão, pela primeira com até dez funcionários.
vez em quarenta anos, há mais de um milhão de Essas medidas não poderiam ser mais oportu-
trabalhadores desempregados. A automatização da nas, pois toda a Nação já percebeu a necessidade
indústria brasileira, embora ainda não tenha alcan- urgente de unirmos forças ao combate ao desem-
çado os mesmos níveis observados na Europa, Ja- prego. E, apesar dos inúmeros percalços enfrenta-
pão e Estados Unidos, já provocou o fechamento de dos pelas pequenas empresas no Brasil, elas são

'3. de 30% dos postos de trabalho. responsáveis pela oferta de 60% dos desempregos
Estamos às voltas, portanto, com um novo tipo nacionais, 42% dos salários pagos,' 48 do total da

de desemprego e não adianta recorremos às recei- produção e 30% do Produto Interno Bruto.
tas tradicionais para combatê-lo. A hora exige muita
criatividade, perspicácia e determinação para identi- São números impressionantes que aprovam o
ficarmos os setores da economia com maior poten- enorme potencial dos pequenos empreendimentos

na geração de empregos e de riqueza para o País.
cial de criação de empregos e auxiliar o florescimen- Quero mais uma vez saudar o Ministro' da Industria e
to desses setores.

Comércio, Francisco Domelles, por suas iniciativas
.Em todo o mundo as micro pequenas e mé- de apoio aos pequenos empresários, e conclamo to-

dias E -npresas de diversos ramos, têm despontado dos os nobres Colegas para seguirmos o seu exem-
como o melhor caminho para o combate ao desem- pio, contribuindo como pudermos para o fortaleci-
prego. Os empreendimentos de pequeno porte ab- menta das pequenas e médias empresas nacionais.
sorvem muito mais mão-de-obra, por montante de
capital investido, que os grandes conglomerados O SR. SEVERINO C~VALCANll (Bloco/PPB
econôm.icos. Devem portarto receber atenção prio.ri- - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
tária em .qualquer estratégia que pretenda combater dente,'srªs e Srs. DepUtaçios, a r~vo~a ,e o descaso
.0 des~mprego no Brasil. " . me tr~zem hoje à tribu,"!a. .

Infelizment~, nossas pequenas e médias em- Refiro-me. ao estado. de desespero em que se
presas têm enfrentado todo tipo de dificuldades. Em- encontram milhares de p~rnambucat:J0s que traba-

.bora a Constituição preveja, em seus artigos 170 e Iham nos chamados transportes alternativos-bestas,
179, tratamento jurídico. simplificado e favorecido toyotas, caravans, F-1000,. D-20, MBs.e topiks. So-

ãõs· miçroempresários, estes dois dispositivos cons- bre o problema; o SINDKOMBI, Sindicato dos Con-
titucionais nunca entram em vigor, por falta de regu- dutores Autônomc)s em Transporte AÍíernativQ ;de
lamentaç~o. O resulta,do., é que uma porcentagem Passageiros da Estado de. Pemambuço, dirigiu, no
elevada das .pequenas e· microempresas quebram fim de'junho, ·Carta aberta ao povo do pequeno e do
nos seus primeiros meses de existência, ou mergu- grande Recife e.ao Estado de Pernambuco·, na qual
Iham ,na clandestinidade p~:JJa sobreyiver. relata a situação dramática em 'que se encontram os

No início deste mês,,,algumas,propostas do Mi- referidos trabalhadores, ameaçados duplamente:
nistro da Indústria e Comércio Francisco Dam~lIes, pelo desemprego e pela perseguição dos órgãospú-
deram novo ânimo aos ~r:npresário$ do setor. Se- blicos.
gundo o Minist(o o Gove(no estuda.~!l oferta de uma Esclarece o documento, no início, que a referi-
isenção às microempresas em processo de instala- da classe de trabalhadores "existe no ramo h!:i. ·três
ção,potrês ou quatro meses. Ess,~~ é o tempo ne- décadas, servindo aos usuários de transport~,.de
cessáric. par: que elas consigam le,galizar-se, e as- toda a comunidade pernambucana". E prossegue:



Julho de 1996 DIÁRlODACÂMARADOSDEPUTAOOS Quinta-feira 11 19793

"Levando-se em conta o alto índice de caminho para a democratização dos meios de comu-
desemprego deste Estado, o que é uma rea- nicação, a liberdade de imprensa tem sido, ao longo
Iidade assombrosa, até o presente momento de décadas e nos mais recônditos cantos do Plane-
as autoridades governamentais não conse- ta, pauta diária das instituições democráticas que
guiram ainda uma solução no combate ao buscam uma imprensa realmente isenta, imparcial e
desemprego neste Estado. A ninguém de a serviço da verdadeira informação e da formação
bom senso cabe desconhecer uma catego- das comunidades a que servem.
ria de trabalhadores que gera 36.000 empre- Baseado nestes pressupostos é que me estra-
gos diretos e mais 144.000 pessoas que so- nha profundamente a forma como são tratadas as
brevivem diretamente do transporte altema- concessões do Estado em nosso País, o desrespeito
tivo, que são famílias dos proprietários, dos e o desprezo que se dá aos objetos da informação
motoristas e dos cobradores·. que são os jornais, as rádios e as televisões, estas

Lembra, ainda, que eles geram impos- duas últimas propriedades do Estado e concedidas
tos para o Estado e favorecem o comércio para exploração por cidadãos brasileiros.
de pneus, combustíveis, oficina mecânica, Infelizmente, entristece-me muito saber que as
lanternagem, casas de peças de reposição, concessões dos meios de comunicação são dadas
levando, portanto, bastante dinheiro para os aleatoriamente e, em alguns casos, à pessoas que
bolsos dos pequenos e grandes comercian- não têm compromisso com o dever de informar e
tes., tampouco com o dever de formar nossas populaçõ-

Reclamam os trabalhadores dos transportes al- es e acabam utilizando estes meios para atingir ob-
temativos a urgente regularização de tais serviços, jetivos inconfessáveis e danificar a moral e a vida de
pois assim se atenderia ao mencionado setor e se outros cidadãos.
garantiria à população uma alternativa de transporte É o que acontece com um sistema de comuni-
bom e eficiente, capaz de suprir, em parte, as gra- cação existente em meu Estado, mais precisamente,
ves deficiências do transporte coletivo do grande em meu Município, Balneário Camboriú, onde a Ii-
Recife. berdade de imprensa extrapolou o binômio necessá-

Confio em que as autoridades do Estado, até rio de uma verdadeira lei de imprensa que deve ser
aqui insensíveis aos apelos e reclamos mais justos o da liberdade com responsabilidade, em defesa da
da sociedad,e, a ponto, de serem responsabilizadas cidadania.
pela criminosa omissão na chacina de Caruaru, Refiro-me ao grupo que controla a Rádio Meni-
atuem, acordem e sejam capazes de encontrar uma na e TV Mocinha, no Balneário Camboriú, cujos ob-
solução que proteja os milhares de trabalhadores do 'jetos da comunicação são utilizados, parece-nos,
setor do transporte alternativo do'éspect~o do de- unicamente, com o objetivo de destruir o respeito e a
semprego. Urge, para o bem dos usuários, sobretu- admiração que ganhamos do povo do Município.
do, que seja regulamentado o transporte alternatiVo. Respeito pelo nosso trabalho e a resgate da dignida-

SabemOs que ínuita gente se elegeu com o .de daquele povo, quando de nossa administração
apoio deste segmento, mas até hoje' não vimos' a mUnicipal, e respeito pelo nosso trabalho como De-
sua solidariedade, porque tem compromisso com as ,putado Federal, eleito pela expressiva 'maioria dos
empresas de ÕI1ibus. O silêncio sepulcral desses po- votos de nossa brava e ordeira gente de Balneário
líticos é uma 'prova que estão contra os toyoteiros, Camboriú. "
kombistas, etc. No entanto, parece que nosso'sucesso, que

Por fim, Sr. Presidente, solicito: a V. É><Á que nossa luta em prol dos mais fracos está' atingindo
autorize a divulgação deste pronunciamento' no pro- aqueles que s6 se locupletam ao lado dos podero-
grama A Voz do Brasil; a fim de'que eu possa ser 'sós. ' . ,
ouvida em Pernambuco. ' , Antes de 'úma denuncia, nosso discurso é 'um

Não concordo com a atitude do Prefeito do Re- desabafo e um alerta para que se imponham mais ri-
cite e do Govemador do Estado, que estão jogando gor às concessões de rádio e televisão de nosso
na miséria centenas de trabalhadores. País. Os donos'dos meios de comunicação, os jor-

O SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia nalistas sensacionalistas 'e os focas em busca de
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrS's e Srs. sensacionalismo estão protegidos pela atual lei de
Deputados, a liberdade de imprensa é um dos pres- imprensa e o direito sagrado da liberdade de impren-
supostos básicos da democracia. Essência pura do sa, mas quem Ms protegerá contra aqueles que não
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comungam com os princípios que norteiam a verda~ que não pennitam qualquer mudança na estrutura
deira liberdade de imprensa? orçamentária destas entidades e igualmente às rep-

Liberdade de imprensa não é dar liberdade resentativas da indústria que são o Sesi e o Senai.
para que outrem invada nossa privacidade e dela O Senac, que em 50 anos preparou mais de 22
faça meio de vida. milhões de pessoas, é, de longe, na área do comér-

Liberdade de imprensa não é mostrar o lado cio, a maior agência de ensino de formação profis-
ruim de uma administração, mas compará-lo ao lado sional no Brasil e na América do Sul. A sua rede es-
bom e deixar que os ouvintes dela façam seu juízo colar é gigantesca, com 720 escolas estrategica-
final. mente distribuídas em todo o território nacional, si-

Liberdade de imprensa não é tomar partido e tuando-se na vanguarda da evolução e detendo po-
até ter partido predileto para divulgação de seu pro- sição destacada no ensino de hotelaria, administra-
grama. Pelo contrário, liberdade de imprensa é divul- ção, saúde, comunicação e artes, moda, beleza,
garo conteúdo de todas as propostas, de todos os conservação e zeladoria. O quadro de professores
programas, de todas as matizes e de todas as natu- do Senac gira em tomo de 12 mil.
rezas, quando não ofensiva à honra e dignidade dos O Sesc construiu e fez funcionar em 50 anos
cidadãos. uma autêntica sesmaria de prestação de serviços de

Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. EX- eles- assistência social ao trabalhador do comércio e à
taque para a divulgação deste pronunciamento no sua família. São 2.303 unidades distribuídas em 323
programa A Voz do Brasil, que é o meio mais demo- gabinetes odontológicos, 158 gabinetes médicos, 63
crático de comunicação conhecida em nosso País, restaurantes, 324 cantinas e lanchonetes, 103 tea-
para que possa chegar ao conhecimento daqueles tros e auditórios, 10 cinemas, 177 bibliotecas, 194
que ainda praticam a imparcialidade na imprensa, centros de atividades, 118 unidades móveis, 16 cen-
especialmente aos detentores da concessão da Rá- tros campestres e balneários, 20 colônias de férias,
dio Menina e da TV Mocinha de Balneário Camboriú. 198 piscinas, 51 saunas, 403 ginásios e centros es-

Outro assunto Sr. Presidente, para reforçar portivos e 139 parques infantis. Tudo isso a serviço
nossa tese de que os quatro S não podem e não de- dos trabalhadores do setor comércio e serviços.
vem, em instância alguma, sofrer modificações ou Sr. Presidente, Sr'\s e Srs. Deputados, no mo-
ser extintos com o fim da contribuição das empresas mento em que se comemoram os 50 anos de ativi-
para a manutenção destas entidades, como está dades do Sesc e do Senac, o Congresso precisa dar
previsto no projeto de Contrato Temporário de Tra- um testemunho à sociedade dos trabalhos desenvol-
balho. vidos pelas entidades, dizendo não à sua extinção

Hoje, quero reportar-me à situação do Sesc e ou a qualquer mudança na sistemática de arrecada-
do Senac que ao completarem 50 anos de existên- ção financeira, porque sabemos que são os empre-
cia e, mesmo sofrendo os reflexos negativos decor- sários quem mantêm essas entidades que servem a
rentes dos diversos tipos de dificuldade sociais, polí- considerável parcela da população brasileira; posi-
ticas e econômicas, conseguiram, via de uma admi- cionando-se contra qualquer tentativa de sufocação
nistração sadia e isenta de quaisquer espécie de in- das atividades dos quatro S. Com essa atitude esta-

.terferência, manter um absoluto controle orçamentá- remos denunciando à sociedade que o Governo, de-
rio, sem déficit e sem nenhum desmando na máqui- finitivamente, quer banir o social de sua atuação.
na administrativa, com o pessoal estritamente ne- Era o que tinha a dizer.
cessário ao seu desempenho e fiel cumprimento das O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o
normas legais. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. De-

Os números indicadores da quantidade de pes- putados, sempre me preocupou a dificuldade de
soas beneficiadas com os programas de ensino, acesso aos bancos universitários no Brasil. Tanto
saúde, preparação técnica e lazer são visíveis a que, em várias oportunidades, tenho manifestado,
qualquer observação do desenvolvi~nto que se im- desta Tribuna, esta minha angústia. E, em outras
primiu a essas entidades em todo o território nacio- oportunidades, tenho me empenhado em ampliar as
nal no primeiro cinqüentenário de existências. verbas para o Crédito Educativo, mesmo entenden-

Assim sendo, no momento em que saudamos do que se trata de um paliativo.
o Sesc e o Senac pelos 50 anos de relevantes servi- No nosso País a universidade pública se cons-
ços prestados à Nação brasileira, reiteramos nosso titui em privilégio de poucos. Aos trabalhadores e
apelo à sensibilidade dos Srs. Parlamentares para seus dependentes só resta o ensino pago que, en-
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tretanto, se apresenta inviável financeiramente. Com
o foto de criar condições para que o trabalhador pos
sa custear seu estudo universitário ou de seus de
pendentes, apresentei, há duas semanas, projeto de
lei visando permitir o uso do seu FGTS para tal fim.

Em complementação, apresento, no dia de
hoje, projeto de lei que visa abonar faltas de traba
lhadores estudantes, em caso de prestação de exa
mes escolares, devidamente comprovados, em insti
tuições de ensino fundamental, médio ou superior.

Entendo estar, desta forma contribuindo para o
crescimento da Nação, especialmente quando apre
sentamos um dos menores índices mudiais de esco
laridade.

As dificuldades apresentam-se em maior grau
para aqueles que, for força das circunstâncias,
vêem-se forçados a trabalhar e estudar. Por esta ra
zão, entendo ser nosso dever, legisladores ciosos
de nossas responsabilidades, incentivar aqueles tra
balhadores que, com sacrifício, conseguem se man
ter estudando. E o abano das faltas nos períodos de
exames é somente uma forma de dar algum apoio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁTILA LINS (Bloco/PFL - AM. Pronun

cia o seguinte'; discurso.) - Sr. Presidente, Sr!Js e
Srs. Deputados, esta Casa tem a responsabilidade
de votar a emenda constitucional que cria a Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financeira,
também conhecida como o imposto do cheque. Em
tomo da questão surgiu toda sorte de controvérsias,
o que coloca em risco a aprovação da matéria. Os
recursos a serem obtidos com o novo tributo serão
destinados, exclusivamente, para a área de saúde,
hoje reconhecidamente à mingua de meios para
atender a prestação de serviços à população através
do Sistema Único de Saúde. Embora louvável a ini
ciativa, esbarra ela na ausência de indispensável
credibilidade sobre a lisura na cobrança dos atendi
mentos conveniados com a rede privada. Também
pesa bastante o argumento de que o Congresso
está a examinar a reforma tributária, instrumento es
pecífico para se tratar da adequação de verbas para
a saúde, o que torna a CPMF dispensável.

Contudo, não podemos deixar de reconhecer a
necessidade premente que o titular da pasta, o emi
nente médico Adib Jatene, tem para saldar compro
missos vencidos e custear· as atividades médico
hospitalares em todo o País.

O meu partido, o PFL, vê com simpatia a redu
ção da alíquota dos primitivos 0,25% para 0,20%,
como propôs o Govemo como alternativa conciliado
ra. Mas defendemos que determinadas faixas da po-

pulação sejam excluídas do novo ônus tributário,
como a dos trabalhadores com até três salários mí
nimos mensais, os aposentados e os pequenos pou
padores de cadernetas que movimentam somas não
superiores a 10 mil reais.

Em se tratando da CPMF, uma exceção à re
gra fiscal vigente, não há como criticar as exclusões
sugeridas pelo nosso partido, cuja bancada tem con
dições de decidir, em plenário, a votação dessa po
lêmica e importante matéria.

Esperemos que o espírito conciliador, tantas
vezes presente em questões complexas e controver
tidas, presida a decisão final desta Casa.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V. ExA que
determine a divulgação deste pronunciamento no
programa A Voz do Brasil.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!Js e
Srs. Deputados, diversos levantamentos de indica
dores socioeconômicos como qualidade de vida,
mortalidade infantil, distribuição de renda, têm reve
lado o Brasil corno um país infeliz, profundamente
injusto e desigual - temos a pior distribuição de ren
da do planeta.

Apenas os 10% mais ricos detêm 51,3% do to
tal de renda gerada no País. Mudar este quadro é
uma tarefa essencial para promover mudanças que
transformam esta realidade.

O Govemo FHC, ao contrário do que diz sua
propaganda enganosa, é um Govemo dos mais ri
cos, e para os ricos, está aí o socorro em bilhões de
reais a fazendeiros e banqueiros. O dinheiro que fal
ta para o pequeno sobra para as elites. É claro que
esse Governo não dá esperança.

Por outro lado, ao tempo que vemos este des
prezo para com os pobres, temos exemplos positi
vos e belos em diversas administrações municipais
sob ti comando do PT. Estamos dando exemplo que
é preciso ter coragem e dignidade política para en
frentar o quadro de miséria no País. É claro que a
solução não ocorrerá apenas com ação municipal,
mas é óbvio que estas soluções têm que contar com
à ação local, no Município, próximo das pessoas.

Por isso que com orgulho venho aqui falar das
ações das administrações petistas de norte a sul
deste País. De Porto Alegre ao Acre estamos dando
exemplos de admiráveis administrações. Damos
prova de nossa luta corajosa, digna e radical pela
melhora de qualidade de vida do povo trabalhador
deste País. Esta é a resposta para os que nos acu
sam de radicais.
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É verdade, nós somos radicais em alguns pon- ram: São Paulo - a experiência de Erundina - Angra
tos. Não abrimos mão, por exemplo, do respeito aos dos Reis, Santos, Betim, Diadema, Londrina, Porto
direitos humanos na sociedade. A dignidade hurna- Alegre, Ribeirão Preto, Santo André.
na está acima das ideologias, das crenças, das clas- Ontem a Folha de S. Paulo anunciou os ven-
ses sociais. Uma sociedade justa é nosso objetivo, cedores do Prêmio Gestão Pública e Cidadania, da
nossa utopia e teimosia. Por isso, este partido, que Fundação Getúlio Vargas - São Paulo - e Fundação
ainda hoje é associado ao Demônio, por seu idealis- Ford - EUA. Foram selecionados 20 projetos de um
mo esquerdista visceral, por sua perseverança na total de 630 inscritos. Mais prêmio para as adminis-
busca da sociedade ideal, insiste nesta luta. Por isso trações petistas. Dos 20 premiados, 11 são projetos
estamos à frente das principais batalhas em defesa do Partido dos Trabalhadores. A lista inclui projetos
do trabalhador brasileiro. A bandeira do PT, levada em Porto Alegre; Belo Horizonte; Icapuí - Ceará;
por sua militância aguerrida, muitas vezes romântica Bolsa-Escola - Distrito Federal; Londrina - Paraná;
mas sempre conscientizada, será fincada na história Santos - SP; Rio Branco - Acre; Quixadá - Ceará.
do País sempre que houver necessidade de resis- Gostaria de fazer um alerta aos nossos adver-
tência ao bloco que procura manter o Brasil entre- sários para que aumentem o estoque de calmantes.
gue às elites; sempre que precisarmos apresentar Sugiro que se abstenham de remédios alopatas e
novas propostas para a Nação. É histórico. Lembro consumam chá de camomila ou maracujá, que não
aos parlamentares que o PT foi o primeiro partido a trazem efeitos colaterais, porque a partir de agora o
levantar a bandeira das Diretas-já em 1984. Hoje faz PT vai aparecer mais ainda com projetos similares.
oposição sistemática ao projeto de reformas que o Questão de talento nato: sem falsa modéstia, somos
Govemo FHC pretende impor ao País. muito bons em projetos que tratam do resgate da ci-

Os inimigos do Partido dos Trabalhadores car- dadania, participação popular e direitos humanos.
regam, coitados, uma frustração crônica. Eles po- Algumas de nossas propostas são antigas e
dem acusar o PT de tudo, mas até hoje não conse- por isso alimentaram o ranço daqueles que nos acu-
guiram encontrar um só caso de corrupção nas ad- saram de teóricos. Estes, filhos do tradicional modo
ministrações que têm ocupado. É um dos raros parti- de fazer política - elitista, alienado e sem compro-
dos no Brasil que consegue se manter radicalmente misso com o povo - disseram muitas vezes que só
atrelado à ética. É verdade, também somos rad.icais produzíamos idéias, papéis e oposição. Fazemos
nisso, a honestidade acima. Podemos errar, e erra- isso e muito mais. A história é testemunha do quanto
mos, porque quem ousa erra, mas até hoje pelo me- brigamos para implementar projetos que resgatas-
nos não foi comprovado um caso de má-fé na admi- sem na população brasileira o poder sobre a coisa
nistração do bem público. Os ini":lJgos do ,PT ainda pública, o direito de decidir seu destino, a viabiliza-
gastarão muito dinheiro com advogados e detetives ção de projetos que tenham a participação direta da
.pé!.ra descobr!r o que não existe. no~sa gente..

Aocont~ário de tudo que essas pessoas .dilem . O reconhecimento público das obras do PT,
de nós, o que o ,pT tem a apresentar são grandes feito por entidades que não têm nenhuma relação
obras. Aí se incluem, desde as propostas teóricas 'ideológieaaom o Partido, nos deixa feliz por dois
até .a implementação de projetos que se tornaram motivos: .primeiro, porque mostra que 'conseguimos
modelo para o· País. Tanto que são aclamadas em implementar algumas das propostas nascidas origi-
nível nacional como internacional. Em outros termos: nalmente no seio do partido com a participação da
o PT propõe, discute e faz. soeie<;iade; segundo, porque revigora nossa fé no tu-

Por isso mesmo as administrações petistas es- turo do Brasil e do seu povo.
tão sendo reconhecidas com tanta insistência. Lem- Faltavam 'apenas' oportunidade para o PT
bro que para a Conferência das Nações Unidas para mostrara que veio na história, no exercício de
Assentamentos Humanos, o Habitat 11, queaconte- cargos executivos. As oportunidades de trabalho
ceu em Istambul, na Turquia, no mês passado, qua- acontecem agora, quando se apagam as luzes
se a metade das cidades convidadas pela ONU para do Século XX. Talvez seja mais um sinal de que
representar o Brasil é ou40i administrada pelo PT. O o Brasil caminha em direção às mudanças capa-
convite foi feito às administrações que mostraram zes de torná-lo um Estado. soberano e justo com
criatividade e, principalmente, participação popular a população. E o Partido dos.Trabalhadores, mo-
na solução dos seus problemas qe assentamento déstia à parte, é um dos principais responsáveis
humano. As administrações petistas convidadas fo- por isso.
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A SRA. CECI CUNHA (PSDB-AL. _ Pronuncia que os planos de saúde cobrem uma média de
o seguinte discurso.) _ sr. Presidente, srªs e Srs. 250,00 reais "per capita" ano e o SUS cobre apenas
Deputados, chegou a hora da verdade. 87,50 reais "per capita" ano? A diferença é indicativa

Este é o momento em que nós, Parlamentares, de uma grande e injusta discriminação social.
haveremos de votar a favor do caos ou a favor da Durante todo o Governo do Presidente Feman-
saúde. Não podemos fugir á responsabilidade de do Henrique, foi colocada na pessoa do Ministro
acenar para o brasileiro com um mínimo de esperan- Adib jatene a responsabilidade de abertura da dis-
ça. este será o voto a favor da CPMF. cussão sobre a falta de recursos para a saúde e ne-

É preciso que todos nós, Parlamentares, te- nhuma outra proposta foi realmente levantada, a não
nhamos a compreensão de que a CPMF, no mo- ser a criação da CPMF, como ficou evidenciado até
mento, é. a forma mais equânime de contribuição agora.
para um fim tão nobre quão o de socorrer a saúde Os recursos que o Ministério vem recebendo
dos nossos irmãos necessitados. São cento e vinte estão basicamente dirigidos para o custeio dos hos-
e cinco milhões de cidadãos brasileiros que depen- pitais. Como podemos nós, parlamentares, visitar
dem diretamente do SUS, porquanto não podem, aquele Ministério á procura de recursos para investir
porque não têrrrcomo se valer da medicina de grupo em equipamentos, ambulâncias, reformas e obras
ou dos seguros-saúde alcançáveis apenas por um de ampliação, saneamento básico, leite e medica-
terço da população, isto é, cerca de trinta milhões. mento, se está em nossas mãos a possibilidade de

Sabemos que a previsão orçamentária para dar condições ao Ministério da Saúde de atender
este ano é de apenas 14 bilhões de reais para a nossas reivindicações?
saúde do brasileiro, o que equivale a um gasto "per Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, repito,
capita" de apenas R$87,50 ao ano, inferior ao gasto chegou a hora da verdade. Eu falo sobretudo como
médio de todos os países da América Latina, que é médica, de mãos calejadas na tentativa sofrida de
superior a R$ 200,00 "per capita" ano..' cura de tantas feridas abertas pelo descaso com a

Pergunto: Qual poderá ser o perfil da saúde de saúde pública em nosso País. Ou votamos pelo Bra-
uma Nação que gaste' menos de 90 dólares "per ca- sil, a favor da CPMF, ou haveremos de amargar,
pita" ano com seus cidadãos? .amanhã o colapso de nossa estrutura de saúde,

A necessidade de maior aporte de recursos cornos males que poderão conduzir o Brasil a cor'!-
para a saúde existe~ É proclamada por todos: Por vulsões sociais impensadas. E o brasileiro, morren-
que então não buscá-Ia dentro de- nossas possibili- do à mingua na porta dos ambulatórios, saberá co-
dades? brar a nossa omissão.

Estou segura, pois, Sr. Presidente, de que O SR. NELSON aORNIER (PSDB - RJ. Pro-
essa possibilidade' se 'afirma' na aprovação da riúnciao seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªse
CPMF. E, ao contrário dos pessimistas e 'daqueles Srs. Deputados, ao mesmo tempo em que no Brasil
que só enxergam as ,eventuais distorções da contri- existe.um racismo disfarçado, envergonhado; existe
buição, eu prefiro, acreditar nos homens que se pro- também um absurdo desprezo ao idoso, que é con-
,põem obstinadamente' a modificar a face cruel- dos .siderado um peso morto, -que não merece aposenta-
dias de dúvida e de penúria' em que tem, vivido a doria digna nem tratamento condizente com sua
saúde brasileira dos últimos tempos. condição de alguém que, durante décadas, contri-

Não tenho dúvida de que a aprovação da .bHiu, com sua força de trabalho, para O desenvolvi-
OPMF haverá de mudar'os -rumos da saúde pública mento nacional.
no Brasil. ' . - . -Sendo o idoso considerado um estorvo; é mui-

Sim, meus colegas Parlamentares;, -em muitos to mais cômodo e fácil, para alguns, trancafiá-Io num
municípios a situação poderá sé tomar apocalíptica, asilo. Numa instituição especializada, i1udern-se mui-
"pois, se não houver atendimento local, quantos_mor- tos, o velho será bem tratado, usufruindo com prazer
'rerão se deslocando para ,os maiores centros e -seus últimos anos de vida.
como ficarão esses hospitais para onde estarão se Ledo engano. Os asilos brasileiros - não im-
dirigindo? ' portando o rótulo que ostentem - com raríssimas ex-

Eu ,lhes pergunto, -nobre colegas, como cada ceções, são autênticas câmaras de terror, verdadei-
prefeito que 'faz'parte Elo seu partido está enfrentan- ras casas da morte, como, com justiça, foi cognomi-
do o problema de Saúde pública em seu Município? nada a monstruosa clínica Santa Genoveva, no Rio
Ele é a favor do SUS, ou ele é contra o SUS? -Por de Janeiro.
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Como a imprensa exaustivamente divulgou, de
abril para cá morreram quase cem idosos nessa ins
tituição abominável, grande número deles por maus
tratos e abandono.

Sabe-se que muitos óbitos decorreram de epi
demia infecciosa que grassa nos ambientes mais
imundos e que pro\K>ca diarréia e desidratação, e,
daí, a morte em organismos debilitados pela desnu
trição.

Nesse caso, as autoridades públicas adotaram
as providências mínimas que a situação requerià,
principalmente ante o clamor popular, indiciando os
responsáveis pela clínica penalmente, e fechando
suas portas.

Mas, Sr. Presidente, há, com certeza, muitas e
muitas clínicas "Santa Genoveva" pelo País afora,
que continuam em sua sinistra missão de, corno
num verdadeiro genocídio, executar idosos.

Por isso, é essencial que todos os estabeleci
mentos geriátricos do Brasil sejam fiscalizados, es
pecialmente os que recebem recursos do SUS, a fim
de que os idosos mereçam um tratamento pelo me
nos humano.

Não podemos nos olvidar de que a população
de terceira idade é a que mais cresce no País, e as
atuais 7,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos
de idade devem dobrar em menos de vinte anos.

Não existe infra-estrutura para atender toda
essa população, pois de 1994 para 1995 o número
de leitos hospitalares caiu de 508.704 para 503.461.

Assim, no momento em que étpopulação brasi
leira está envelhecendo, é essencial que o Poder
Público deflagre um programa nacional de assistên
cia ao idoso, abrangendo não apenas o aspecto mé
dico-hospitalar, corno também a criação de ativida
des laborativas e de lazer.·

É o apelo que, desta tribuna, fazemos ao Se
nhor Presidente da República.

O SR. PAES DE ANDRADE (Bloco/PMDB 
CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, com justificadas manifes,:
tações de júbilo, Govemo·e povo da cidade de So
bral, no meu Estado, o Ceará, estão comemorando,
desde o início do corrente mês, os 222 anos de fun
dação da sede municipal. .

Situada à margem esquerda do Rio Acaraú,
caminho natural das férteis e vastas planíceis do
Vale do Acaraú, onde se ergueram ao correr dos
anos, na quadra da conquista do Ceará Grande, ar
raiais povoados e vilas, sucessivamente transforma
das em prósperas cidades da hinterlândia cearense,

Sobral é um dos mais importantes centros urbanos
do Nordeste.

Registros históricos do antigo Instituto Brasilei
ro e Estatístico - IBGE - dão conta de crônicas assi
nadas pelos melhores historiadores, à base de docu
mentação irrefutável, de haver sido a região de S0
bral povoada por famílias influentes que vieram ter
ao Ceará tangidas pelas lutas de resistência à ocu
pação holandesa, na região nordestina. Essas famí
lias, de acordo com os pesquisadores, ali se fixaram
anos após, quando os proprietários da Fazenda Cai
çara, o Capitão ~ntonio Rodrigues e sua mulher
Dona Quitéria Marques de Jesus, acordaram em
doar parte das terras de sua propriedade para edifi
cação de um pequeno povoado, que o futuro trans
formaria na bela e progressista cidade que é, nos
dias de hoje, Sobral. Para tanto, significativa foi a
contribuição do bravo sertanista Capitão Felix da
Cunha, um semeador da convivência comunitária.

Graças ao espírito empreendedor desse des
bravador, o bucólico povoado que logo surgiu nas
terras de parte da fazenda Caiçara, teve evolução
progressista e sempre marcante. Mas sua consolida
ção, somente ocorreu a partir de 1746, com o início
da construção de um belo templo religioso, graças a
obstinada atuação do Padre João Ribeiro Pessoa,
que desfrutava de excelente relacionamento com a
Igreja Católica, o que assegurou a concretização de
sua ousada e feliz iniciativa, com a inauguração, a 111

de fevereiro de 1781, da igreja matriz que viria, anos
depois, a ser a atual Catedral de Sobral, um marco
civilizador de considerável importância na formação
histórica da cidade.

Enfatizam, ainda, os historiadores que a 14 de
novembro de 1772, o Governador-Geral ordenou ao
Ouvidor e· Corregedor da Comarca do Ceará João
da Costa Carneiro, que elevàsse o povoado Caiçara
à categoria de Vila. E a 12 de janeiro de 1841, lhe
erà dado o título de cidade, com o singelo nome de
Fidelíssima Cidade Januária do Acaraú, por Lei nll

229, sancionadli p~lo Presidente da Província do
Ceará, Senador José Martiniano de Alencar. Esta
denominação, entretanto, se manteve apenas por
pouco mais de um ano, já que a 25 de outubro de
1842, pela Lei nll 244, sancionada pelo Barão da Vi
tória, sucessor do Presidente Martiniano de Alencar,
restabelecia-se o topônirno originário Sobral, que se
manteve, a partir daí até os dias atuais.

Ao celebrar, agora, os 222 anos de sua exis
tência, a cidade de Sobral projeta-se corno pólo eco
nômico e comercial de marcante intercâmbio comas
Estados do Piauí e Maranhão, além de ponto de
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convergência para o escoamento da produção de Poucos Municípios, neste País, podem orgu-
inúmeros Municípios da região norte do Ceará. Ihar-se de filhos tão ilustres como os de Sobral. AI-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a histó- gumas das figuras mais eminentes da história do
ria do Ceará nos ensina que o povo sobralense teve ceará são sobralenses. Dentre outros, vale registrar
p~rticipação ~u.~o in~portant~ ~os princip,ais a?onte- os nomes de Domingos Olímpio Braga Cavalcante,
cimentos .da cNlllzaçao brasileira, o que e motivo de o romancista consagrado de "Luiza Homem", traba-
reco~h~cldo orgulho de su~ ~ente. Gran~es e ~e- lho de inquestionável valor sobre os costumes do
moravels lutas do povo b~asllel~o, por sua I~b~rta~ao, Nordeste' Dom João Tomé da Silva Arcebispo-Pri-
pela Independência e a Integndade da Patna, tlve- ' . . .' . . .
ram sempre a presença entusiasta e corajosa dos maz do Brasll',~oronel FrancIsco Frede~co Figueira
sobralenses, como ocorreu quand? da Revoluç~o de Mello; herOl oda Gue~ra do Paraguai,. como. co-
Pernambucana de 1824, que culminOU com a efe- mandante do 26- Batalha0 de Caçadores, FrancIsco
mera Confederação do Equador, o maior e mais Miguel Pereira Ipiabina, herói da Confederação do
belo episódio cívico da nossa história contemporâ- Equador, José Júlio de Albuquerque Barros, o Barão
nea. Ressalte-se, que, muito antes de proclamada a de Sobral, Presidente das províncias do ceará, e do
República, em 1889 Sobral já aglutinava combativo Rio Grande do Sul, além de procurador-Geral da Re-
grupo de pregadores das idéias libertadoras e repu- pública, Dom José Tupinambá da frota, primeiro Bis-
blicanas, liberado por Thomaz Barbo~a de .Pa~l~ po Diocesano de Sobral; José Lourenço da Costa
Pes~oa, ~ath~us ,A~hur da Frotta ~ Miguel Claldlnl, Aguiar; José Moreira da Rocha; Vicente Alves de
um Jornalista Intrepldo que escreVia coluna perma- Paula pessoa; Francisco Monte; Parsifal Barroso;
n~nt~ ~o semanáno Gazeta d.e Sobral, de~endendo Ananias Arruda; José Saboia de Albuquerque e
pnnclplos norteadores do moVimento republicano. N t . . d t d "J -

ew on carneiro, o aprecia o au or e oao pergun-
Em igual época, fundou-se em Sobral o Partido ta" e "Quem é o sertanejo", além de muitos outros

Republicano, que emprestou franco e decidido apoio de mesmo valor.
ao manifesto de Tristão Gonçalves, de adesão à ma- A presente, a cidade de Sobral projeta-se no
lograda Confederação do Equador. Foi também um cenário do Ceará como um centro de grande e inten-
sobralense um dos heróis da causa republicana, o sa vida econômica cultural, política e social.
bravo Francis~o, Miguel Ferreira Ibiapina, fuzilado ~a É sede de Bispado, desde 1915, por decreto
P~a~ d~s Martlres, em Fortaleza, o atu,al Passeio de 10 de novembro, sendo seu primeiro Bispo Dom
PUt:'ICO, juntam~~te com o Padre Mororo, Azevedo José Tupinambá da Frota, sagrado na cidade de
Bola0 e Caraplnlma, por sustentar luta constante Salvador a 29 de junho de 1916, e da Universidade
contra o domínio estrangeiro. Estadual do Vale do Acaraú.

.Er:n 1824, a ~âmara de S?~ral, aprov~va, por Corno sobralense honorário, título que me or-
Unanlr:nl~a..?e, Moçao de Repudio ao Projeto de gulha e envaidece, deixo aqui consagrado Sr. Presi-
ConstltUlç~O apresentado pelo, Imperador, f~endo- dente, Srfs e Srs. deputados, com este singelo regis-
I~e vc:r, em Carta de 3 de agosto de 1824, _que o~ tro, minha solidariedade ao povo de Sobral, na cele-
cld,adaos sob~alenses, ~e todas as classes nao acel- bràção da data histórica da sua fundação.
tanam o Projeto Impe~lal. por s~ opor, em, grande O SR. HÉLIO BICUDO (PT _ SP. Pronuncia o
part~, .a~~ sagrados dIreitos e Intere~ses do povo seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
brasileiro. E acresc.e~t~va o co~umcado. estar o putados, subo a esta tribuna para denunciar fato
povo sobralense s.oll~ano ao mOVimento "~e~ador .grave e da mais alta relevância que envolve a Justi-
coma~dado por Tnstao Gonç~lves, na, P~OVInCI~ ,do ça Federal de Minas Gerais, mormente quando se
~ear~, pelo qual morreu em combate, nas planlcles principia nesta Casa a discussão da reforma do Po-
tio Ico. der Judiciário levada a efeito em parecer do Deputa-

Mas não foi apenas na luta pela independência do Jairo Carneiro, que ainda não teve sua leitura fi-
que se afirmou o espírito de resistência do povo so- nalizadana Comissão Especial encarregada de ana-
bralense. Foi, igualmente na oposição ao estigma da Iisar a matéria, sobre proposta de emenda à Consti-
·escravidão do negro, defendendo a total libertação tuição de minha autoria.
de todos os escravos. A Sociedade Abolicionista de O Ministério Público Federal, em Minas Gerais,
Sobral, fundada em 1871, lograva já a 24 de maio propôs Ação Civil Pública contra a União Federal
de 1824 libertar os seus primeiros escravos, extin- pleiteando o desfazimento de atos administrativos
guindo o cativeiro em definitivo a 2 de janeiro de praticados pelo:Presidente do Tribunal Regional do
1825. Trabalho da 3º 8egião, que resultaram no provimen-
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to de mais de uma centena de cárgos mediante as lei, atualiza o debate em tomo da criação do Conse-
formas de investidura nominadas de ascensão, lho Nacional de Justiça que consta no parecer do re-
transferência e aproveitamento, todas derrogadas lator da nossa proposta de emenda à Constituição.
pela Constituição Federal de 1988. O Conselho Nacional de Justiça que está sen-

Como é sabido, consoante reiteradas decisões do proposto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, terá ju-
do Supremo Tribunal Federal (ADln nl! 231-71RJ e risdição nacional e constituir-se-á em órgão máximo
outras) e parecer da Consultoria-Geral da República de avaliação, planejamento e correição interna do
de número CS-56, de 16-9-92, modificador de posi- Poder Judiciário, e será composto por um Ministro
cionamento anterior, foi banido do ordenamento jurí- do Supremo Tribunal Federal, que o presidirá, por
dico brasileiro toda e qualquer forma derivada de dois Ministros do Superior Tribunal de Justiça, dois
provimento de cargo público, seja pela via do con- Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, um Mi-
curso interno, ascensão funcional, transferência ou nistro do Superior Tribunal Militar, um juiz repre-
aproveitamento. Tal forma de provimento contraria sentante dos Tribunal Regionais Federais, um juiz
os princípios da igualdade, moralidade e justiça na representante dos Tribunais Regionais do Trabalho,
Administração Pública, constituindo-se em odiosa três Desembargadores representantes dos Tribunais
forma de nepotismo com prejuízo para toda a socie- de Justiça, um advogado representante da Ordem
dade brasileira. dos Advogados do Brasil, um membro representante

Pois bem, diante de tais fatos e fundamentos, a do Ministério Público, e dois magistrados repre-
Exma. Juíza da 11l! Vara da Justiça Federal de Pri- sentantes da entidade máxima representativa da
meira Instância de Belo Horizonte, DrB Ângela Maria magistratura nacional, reconhecida pelo Supremo
Catão Alves, concedeu liminar, confirmada pelo Ple- Tribunal Federal. Ou seja: a composição do Conse-
nário do Supremo Tribunal, na Ação Civil Pública, lho privilegia a participação dos integrantes dos Tri-
ordenando a suspensão dos efeitos dos atos admi- bunais Superiores e dos Tribunais de segundo grau,
nistrativos impugnados, revertendo os réus à situa- justamente aqueles que mais precisam ser fiscaliza-
ção anterior, até o julgamento final do mérito. Em 26 dos, e o incidente que acabamos de relatar só de-
de junho último, a referida magistrada, em sentença monstra a necessidade imperiosa.de modificarmos o
lapidar escoimada na melhor doutrina e jurisprudên- órgão que está sendo proposto.
cia, julgou procedente a ação, convalidando alimi- Como muito apropriadamente afirmou a Juíza
nar anteriormente concedida. Ângela Maria catão Alves em sua sentença "trata-se

Ato contínuo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de Ascensão levada a efeito num Tribunal Regional
só poderíamos esperar que a União Federal, aqui do Trabalho, no Poder Judiciário e não em qualquer
corporificada pelo Tribunal Regional do Trabalho de setor da administração do Executivo. Não se pode,
Minas Gerais, na pessoa de seu Juiz Presidente, assim, acreditar que seus autores (Presidente do
acatasse a decisão final e ordenasse a desconstitui- Tribunal) elou seus beneficiários, pudessem desco-
ção dos atos impugnados. Mas, para nossa surpre- nhecer as normas constitucionais, e suas discussõ-
sa, não foi o que ocorreu. Consoante notícia veicula- es antecedentes, ou que não tivessem conhecimen-
da pelo jornal Estado de' Minas Gerais de 5 de ju- to das ADln ajuizadas, julgadas, as quais tornaram-
lho, "o Colégio (sic) de Juízes do Tribunal Regional se fatos públicos e notórios. Não se poderia imagi-
do Trabalho decidiu ontem desconhecer a sentença nar que num Tribunal, órgão do Judiciário, uma casa
da juíza Ângela Catão, da 11l! Vara da Justiça Fede- de justiça, que tem por ofício a exigência do cumpri-
ral em Minas Gerais", mantendo os servidores nos mento das leis e da Constituição Federal, que as au-
novos cargos e pagando-lhes os salários a partir de toridades e beneficiários possam alegar desconhe-
junho. E mais: de acordo, ainda, com o mesmo noti- cer a alteração constitucional".
ciário,os juízes do Tribunal Regional do Trabalho Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos con-
sugeriram ao Presidente .que formulasse pedido de vencidos de que a criação de um único órgão com
correição, contra a juíza Angela Catão, junto ao Tri- competência nacional e poderes para avaliar e pla-
bunal Regional Federal. nejar todo o Poder Judiciário nacional não terá a efi-

A decisão - por si só aberrante e- incompreen- cácia e a agilirlade necessárias, podendo violar o
sível - dos juízes do Tribunal Regional do Trabalho princípio federdtivo e a autonomia dos Tribunais. O
de Minas Gerais de não obedecerem a uma senten- Conselho somente terá uma eficácia consistente'se
ça legalmente proferida que, por' disposição legal possibilitar a participação dos juízes de primeiro
(art. 468 do Código de Processo Civil), tem força de grau na escolha de seus integrantes por intermédio
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de eleições diretas e secretas de caráter nacional.
Caso contrário, estaremos diante de um órgão eliti
zado e centralizado, elidindo qualquer possibilidade
de democratização interna do Poder Judiciário.

O SR. VALDIR COLATIO (Bloco/PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr'!s e Srs. Deputados, as microempresas e empre
sas de pequeno porte representam mais de 9 milhõ
es de entidades espalhadas por todo o Brasil, sendo
que mais de 50% de todas elas se encontram atual
mente na informalidade. É bom salientar que 98%
dos estabelecimentos da indústria, comércio e servi
ços são compostos de micro e pequenas empresas
que são responsáveis pela economia formal de nos
so mercado e chegam a responder por 60% de toda
a oferta de empregos.

Apesar de toda a importância da micro e pe
quena empresa no País, principalmente como gera
dora de oportunidades de trabalho, elas continuam à
margem do mercado formal. .Por que essa realida
de? Entre tantas respostas, passo a elencar algu
mas que considero mais destacáveis como:

a) carga tributária e financeira excessiva que
pesa sobre o setor;

b) falta de assistência creditícia com taxas de
juros compatíveis com a atividade;

c) excesso de burocracia para elas se legaliza
rem.

Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, as mi
cros e pequenas empresas constituem-se numa es
trutura econômica das mais relevantes e repre
sentam dentro de nossa economia uma soma consi
derável de nossa riqueza. É hora de, em respeito a
estes empresários, buscarmos medidas efetivas que
estimulem a atividade retirando-lhes o custo da irres
ponsabilidade no cumprimento de medidas nocivas
à vitalidade empresarial.

Gostaria de citar, por exemplo, as determinaçõ
es das Medidas Provisórias de nQ 1.402, de 11-4-96,
e a de nQ 1.489, de 7-6-96, bem como a Portaria MF
- nQ n de 19-4-96, que versam sobre prorrogação
de débitos junto à Fazenda Nacional e dão outras
providências. Por estes normativos, se uma empre
sa deve por exemplo R$9.000,00 em quatro tipos de
.impostos diferentes (Cofins, PIS, Contribuição Social
e Imposto de Renda devido), sendo em média
R$2.250,00 para cada imposto não poderá utilizar
se dos benefícios previstos no art. 15 da MP nQ

1.489, uma vez que a Portaria nQ 77 do Ministério da
Fazenda estipula que os valores mínimos das parce
las são de R$100,00 para Pessoas Físicas e
R$1.000,00 para Pessoas Jurídicas.

Diante do quadro de dificuldades estabelecido,
não podemos ficar de braços cruzados e nos esqui
varmos de buscar uma solução para a problemática.
Por isso, convocamos todos os Srs. Deputados a vo
tarem o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, in
clusive o projeto de nossa autoria que estende o am
paro legal da micro e pequena Empresa às peque
nas propriedades rurais, para que assim, possam
buscar uma tributação simplificada definindo, inclusi
ve, como proceder para enquadrar na legislação tra
balhista, os empregados porventura contratados nas
pequenas propriedades rurais.

Urge que viabilizemos a prorrogação por mais
90 dias do prazo estabelecido no art. 15 da Medida
Provisória nQ 1.489, e ainda a prorrogação do benefí
cio do parcelamento dos débitos vencidos até 31-12
95 para os vencidos também até 31-5-96 para ter o
benefício do parcelamento em 72 meses, e, por últi
mo, igualar o valor mínimo da parcela em R$100,00
para pessoas físicas e jurídicas.

Sr. Presidente, para concluir, declaro o meu
apoio às micro e pequenas empresas no sentido de
buscarmos uma legislação adequada ao setor, e ain
da medidas que salvaguardem a estabilidade das
mesmas. A inadimplência atual será reduzida, e a
falta de pagamento de impostos junto aos órgãos
públicos não pode ser considerada como sonega
ção, mas apenas como impossibilidade financeira
diante da situação econômica do País. A efetiva
atuação integrada das micro e pequenas empresas,
é uma das formas que levará o Brasil a alcançar
seus reais objetivos na busca de uma economia so
cial mais justa e'próspera.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, os donos de escolas privadas reú
nem-se amanhã em Brasnia para tentar convencer a
Secretaria de Acompanhamento Econômico do Mi
nistério da Fazenda e o Congresso a revogarem o
art. 6Q da Medida Provisória das Mensalidades, com
a finalidade de punirem. os alunos inadimplentes há
mais de dois meses com o cancelamento de suas
matrículas.

O referido artigo consagra doutrina jurídica na
melhor tradição do ordenamento legal de nosso País
ao separar o caráter pedagógico da concessão, feita
pelo Poder Público às escolas privadas para funcio
namento dos cursos, do aspecto comercial daquelas
escolas. ,

Para a cobrança das dívidas dos alunos, a es
cola dispõe de todo um arsenal de medidas, comuns
a todos os estabelecimentos prestadores de serviço,
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que uma longa experiência social e comercial reve- põe a extinção da contribuição empresarial a orga-
laram eficaz e suficiente para proteção dos credores. nismos como o Sesi, o Senai, o Sesc e o Senac.
Desde a inscrição no cadastro de devedores inadim- Para começar, é preciso que se diga que o pri-
plentes dos serviços de proteção ao crédito priva- meiro grande segmento nacional que se opõe à fra-
dos, ao protesto e execução judicial, diversos meca- gilização desses mecanismos, pela eliminação de
nismos oficiosos e judiciais têm sido criados e cons- uma fonte vital de sua receita, é o próprio empresa-
tantemente aperfeiçoados nesse sentido. riado, que contribui substancialmente para a sua

O art. 62 da Medida Provisória das Mensaliàa- manutenção e funcionamento.
des, ao consagrar a melhor doutrina jurídica, repre- Só o desconhecimento da realidade econômica
sentou uma vitória dos estudantes e dos pais de alu- mundial e de sua projeção e reflexos na realidade
nos, uma vitória dos usuários, que são a parte mais brasileira explica uma iniciativa dessa natureza, ver-
fraca e desprotegida da sociedade, e uma vitória da dadeiro golpe contra uma das mais bem-sucedidas
cidadania e do direito ao ensino. modalidades de formulação profissional neste País.

As lágrimas derramadas pelos donos de escola O progresso vertiginoso da automação indus-
são as famosas lágrimas de crocodilo. Na realidade, trial provocou, na economia mundial, um fenômeno
as escolas privadas transformaram-se em verdadei- com reflexos sociais bastante negativos: o chamado
ras minas de ouro para seus donos, que exploram a desemprego estrutural. Nos países do Primeiro Mun-
carência de investimentos no setor público para ofe- do a resposta a esse problema deu-se com a migra-
recer uma mercadoria de curso forçado e essencial ção de grande contingente de mão-de-obra para o
a preços exorbitantes, no que é talvez o melhor filão setor de serviços. No Brasil, o fenômeno do desern-
do mercado, disputando com os donos de banco a prego estrutural vern-se configurando, ora por in-
maior rentabilidade de investimento e, como estes, fluência da crescente automação, ora como efeito
beneficiando-se de benesses do Poder Público, colateral da própria política de estabilização econô-
como as mais diversas isenções fiscais. Na realida- mica, deflagrada a partir da implantação do Plano
de, essa tentativa de suprimir o art. 69 da Medida Real.
Provisória das Mensalidades revela, tão-somente, a Ora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, to-
ganância insaciável dos donos de escolas que, ao dos sabemos que, tanto para se manterem em suas
contrário de outros setores da economia, vão Mmuito ocupações na indústria quanto para conseguirem
bem,obrigadoM. vagas no setor de serviços e em outros segmentos

A Medida Provisória das Mensalidades merece econômicos, os trabalhadores e os jovens brasileiros
ser aperfeiçoada, é bem verdade. Mas não no senti- que anualmente ingressam no mercado de trabalho
do em que apontam os donos de escola, mas pelo carecem de preparação, de aperfeiçoamento e de
aprofundamento de aspectos que nela já são apon- reciclagem profissional.
tados, de forma ainda frágil, para impedir a carteliza- Como ocorre em outros países, o Brasil precisa
ção descarada do setor, em especial nas instituições preparar recursos humanos para atuarem em arn-
de ensino superior,- e na maior proteção à parte hi- bientes cada vez mais automatizados, informatiza-
possuficiente, mais desprotegida, mais fragilizada da dos e dotados de tecnologia de ponta.
relação, os alunos e seus pais, bem como para coi- Daí a infelicidade da proposta de eliminação da
bir, os constantes e injustificados aumentos de men- receita de manutenção de organismos que têm um
salidades que continuam a fazer parte da prática e conceito público jamais questionado e um papel fun-
da visão meramente mercantilista com que os donos damental na educação básica e na formação técnica
de escola atuam, sem maiores preocupações com a dos trabalhadores brasileiros.
qualidade do ensino que ministram. Convém lembrar que, no Sesi e no Senai, por

Era o que tínhamos a dizer. exemplo, somente no Estado de São Paulo, estu
dam nada menos de 1,3 milhão de alunos, enquanto

O SR. PAUDERNEY AVEUNO (Bloco/PPB - no Senai se formam anualmente, naquele Estado, 1
AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- milhão de alunos, que saem da instituição com o 22

te, Sr's e Srs. Deputados, tramita no Congresso Na- grau cOl1llleto e uma profissão técnica definida, ou
cional projeto de lei sobre o qual pretendo manifes- seja, com todas as condições de iniciar, desde logo,
tar-me, desde logo, contrariamente. uma atividade profissional, se não quiser cursar uma

Refiro-me ao projeto, que demonstrarei ter sido universidade. Somente em São Paulo, o SESI man-
concebido em momento de má inspiração, que pro- têm cursos de 12 grau para 300 mil alunos, além de
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oferecer programas para a terceira idade, creches, de autonomia tecnológica levado adiante pelo Bu-
programação esportiva e social. Em todo o País, 2,2 tantã, com o apoio de verbas públicas.
milhões de jovens estudam nas escolas do Senai e É mais barato o País investir, ele próprio, na
800 mil crianças no Sesi, o que perfaz um total de 3 produção de vacinas, do que terceirizar a atividade,
milhões de alunos. deixando-a a cargo de multinacionais. Ora, a saúde

É evidente que um País como o nosso, atra- pública é questão de segurança nacional, e deixá-Ia
vessando uma conjuntura de taxa elevada de de- nas mãos das leis de oferta e procura é sandice ou
semprego e com um sistema público de ensino de deslavada má-fé.
baixa qualidade não pode dar-se o luxo de extinguir A tragédia de Caruaru e a daquele asilo de ve-
instituições que estão suprindo, com grande eficiên- lhos no Rio são conseqüências dessa perspectiva Ii-
cia e eficácia, uma grave lacuna da estrutura educa- beral equivocada, que subordina tudo, inclusive a
cional. vida, às leis do mercado.

Sesi, Senai, Sesc e Senac são organismos Recordemos que a decisão de se investir na
com similares em pouquíssimos países e se firma- biotecnologia nacional surgiu por conta da crise que
ram como paradigmas internadonais de atendimen- se abateu sobre o setor na década de 1980. E,
to à educação é à formação técnica, não só de tra- 1983, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade
balhadores, mas também de jovens, especialmente condenou como impróprios soros e vacinas então
de baixa renda, ainda fora do mercado de trabalho. processados no País por uma empresa transnacio

nal. O Butantã dedicava-se, então, apenas à pesqui-
Há um processo de transformação fulminante, sa, e a tal empresa, sem concorrentes, ameaçou

~i~ê~~~c~:sn~~~~~~~~~r~~~::~~~~~~: ~~~~~~ abandonar o mercado, como forma de barganha. E
o abandonou, provocando um colapso na produção,

ses estão na dependência irrecusável da constitui- e gastos absurdos com a importação.
ção e manutenção de níveis e padrões adequados
de qualidade, produtividade e competitividade. Felizmente, porém, o neoliberalismo ainda não

era moda, nem o patriotismo.era considerado peca-
No momento em que o nosso País precisa minoso. Assim, o Executivo teve o bom senso de

romper a barreira do subdesenvolvimento e firmar- buscar nossa autonomia na produção de soros e va-
se como nação emergente no contexto da globaliza- cinas. A intenção não era apenas econômica: pen-
ção econômica, somente podem causar perplexida- sava-se também nas pessoas que deixariam de
de propostas como as que culminariam com a extin- morrer, pois naquela época não existiam, como não
ção daqueles organismos, as quais constituem, sem existem hoje, estoques internacionais de soros es-
a menor dúvida, um enorme desserviço à Nação. pecíficos para as espécies brasileiras de serpentes,

O SR. JOSÉ PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. Pro- aranhas e escorpiões.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e No início de seu programa de auto-suficiência
Srs. Deputados, quando se fala na excelência histó-' o Instituto Butantã tentou comprar a tecnologia hási-
rica de alguns empreendimentos estatais, merece ca, já existente em outros países. Foi impedido, po-
destaque o Instituto Butantã. De lá saíram os primei- rém, pelo cartel dos grandes laboratórios, esses
ros soros antiofídicos produzidos em escala indus- mesmos laboratórios que, quando lhes convém, ad-
trial, após haverem sido d,escobertos pelo cientista vogam a abertura de mercados e a liberalização da
Vital Brasil, há cerca de um século.' economia.

As glórias do Instituto, em seus 95 anos de Essas dificuldades criadas pelo liberalismo de
existência, não se restringem ao passado. A expe- oca,sião obrigaram os brasileiros a atingir, sozinhos,
riência obtida em todos esses anos foram consoli- . um' nível internacionalmente aceitável de produção.
dando-se como referência mundial em imunobiologia d Governo da época, mesmo com a crônica inflação
e biotecnologia. O Instituto projeta e constrói, com e falta de dinheiro, destinou ao Butantã verbas sufi-
tecnologia lá desenvolvida, unidades de produção cientes para os recursos materiais e humanos ne-
de vacinas contra difteria, tétano e coqueluche, além cessários à conquista da autonomia nacional. Hoje,
de se dedicar à obtenção de novas e melhores vaci- as fábricas de vacina do Butantã são as únicas na
nas - contra a raiva, a meningite, a hepatite B e a América Latina que obedecem às normas estabele-
cólera. A biologia molecular e a engenharia genética cidas pela OMS.
têm recebido contribuições brasileiras cada vez mais A meta do Instituto é sensata: desenvolver va-
expressivas, e parte do crédito deve-se ao projeto cinas múltiplas, ou seja, cuja aplicação previna si-
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multaneamente várias doenças. Tais vacinas devem tiba, Maricá, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Para-
poder ser aplicadas, sem reações adversas, logo cambi, São Gonçalo e São João do Meriti.
após o nascimento. Além disso, devem ser estáveis Com uma população de 5,3 milhões de habi-
mesmo nas nossas temperaturas tropicais. tantes, a Cidade do Rio de Janeiro é o núcleo da se-

Esse meta, porém, contraria o interesse dos gunda área metropolitana do Brasil em tamanho,
grandes laboratórios particulares produtores de vaci- que abriga 9,6 milhões de pessoas. O Município do
nas. Quem o diz, e demonstra, é o Dr. Isaías Raw, Rio tem 53% da população do Estado e a Região
diretor do Butantã e um dos responsáveis pelas mu- Metropolitana 80%. Trata-se, senhores, de uma das
danças ocorridas nos últimos anos. mais complexas megalópolis do mundo.

A expectativa é de que, como já ocorreu no Nesse quadro, a questão do desenvolvimento
passado, a tecnologia seja sempre sonegada ou econômico e social do Estado do Rio de Janeiro
vendida muito cara pelos donos do mercado. O futu- passa, necessariamente, pelo enfrentamento dos
ro brasileiro nesse campo depende, portanto, da problemas habitacionais e urbanos de sua área me-
competência deste Congresso, na hora de decidir o tropolitana.
destino das verbas do Governo. Na Região Metropolitana, a população é distri-

Volto a insistir: o que se gasta com pesquisa, buída de modo não uniforme, causando graves pro-
com saúde, com educação, srªs e Srs., compensa blemas nas áreas centrais do Município do Rio de
largamente, pois trata-se de investimento de sólido, Janeiro. Segundo o Anuário Estatístico de 1994, do
rápido e garantido retomo. total de 705 favelas do Estado, 462 localizam-se no

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB - RJ. Pro- Município do Rio.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e A situação é alarmante. A população favelada
Srs. Deputados, o Brasil apresentou nas últimas dé- na Cidade do Rio é de cerca de 880 mil pessoas e
cadas um acentuado descompasso entre o cresci- no Estado de 1 milhão e 100 mil. Se somarmos es-
menta da população urbana e a capacidade de ins- tes números aos referentes à população que mora
talação da infra-estrutura necessária. O índice de ur- em loteamentos irregulares e cortiços, com certeza
banização aumentou de 31 % em 1940 para 75% em se desenhará o pior quadro urbano do País.
1990, crescimento este marcado pela grande con- Não obstante se estar verificando nos últimos
centração populacional nas áreas metropolitanas. anos uma certa redução no ritmo de crescimento po-
Perto de 33 milhões de pessoas vivem - ou melhor, pulacional das áreas metropolitanas brasileiras, tal
sobre\IÍvem - nas periferias das grandes cidades constatação não é suficiente para apontar para a re-
brasileiras. dução da complexidade de problemas, diante do gi-

A maioria de nossas grandes cidades encon- gantismo que tais áreas urbanas já atingiram.
tra-se inchada, com a qualidade do ambiente urbano A Região Metropolitana do Rio de Janeiro é
comprometida pela falta de saneamento básico, por exemplo típico: a sua taxa anual de crescimento da
problemas de tráfego e deficiência nos transportes população diminuiu de 2,47%, entre 1971 e 1980,
públicos, pela ocupação desordenada do solo, pela para 0,83% nos últimos dez anos. O percentual rela-
expansão contínua das periferias. As próprias perite- tivo à população abaixo da linha de pobreza, no en-
rias urbanas também se hierarquizam, num cre- tanto cresceu de 27,2% para 32,5% na década de
scendo de precariedade. 80. Como reflexo, a população favelada tem apre-

No bojo desse processo, ocorre uma seleção sentado taxa de crescimento superior à da popula-
dos espaços para o estrato social mais rico - com ção não favelada, devendo representar percentual
infra-estrutura e equipamentos, muitas vezes até su- cada vez mais alto.
perdimensionados - ao mesmo tempo em que há a O Rio de Janeiro, Srs. Parlamentares, é a me-
negação do direito à cidade para a grande maioria trópole brasileira com maior grau de desigualdade
da população. na distribuição de renda, superior até mesmo às me-

Preocupa-nos, em especial, Srs. Parlamenta- trópoles nordestinas.
res, a precária situação urbana e habitacional do Na área metropolitana, há carência de pratica-
Município e do Estado do Rio de Janeiro. mente todos os tipos de equipamentos e serviços ur·

Todo o Estado do Rio de Janeiro recebe in- banas: água tratada, esgotamento sanitário, siste-
fluência intensa e direta da Cidade do Rio e de sua mas de drenagem, postos de saúde, escolas.
área metropolitana, que incorpora os Municípios de Cerca de 80% das habitações da Região Me-
Duque de Caxias, Itaboraí, ltaguaí, Magé, Mangara· tropolitana dispõem de água tratada. Apesar disto, o
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sistema de esgotos deixa muito a desejar. Até mes- conviver com a crise econômica e com suas próprias
mo no Município do Rio de Janeiro, apenas 30% do falhas gerenciais. Prometendo uma reformulação
esgoto é tratado. O restante acaba na Baía da Gua- completa do setor, o Governo Fernando Henrique
nabara, com enormes prejuízos ao meio ambiente. Cardoso criou, no âmbito do Ministério do Planeja-
De toda a Região Metropolitana, apenas o Município mento e do Orçamento, a Secretaria de Política Ur-
do Rio de Janeiro conta com um serviço bem estru- bana, que começa a sua atuação.
turado de coleta de lixo. O destino do lixo que é re- Os financiamentos via SFH permaneceram du-
colhido, todavia, não é em nada apropriado. rante um bom tempo paralisados, só retomando aI-

A Cidade do Rio foi a Capital do País por um guma perspectiva de reativação neste semestre,
século e meio, exercendo papel ímpar no cenário ur- com o anúncio pelo Governo dos programas Pró-
bano brasileiro: local de concentração dos principais Moradia e Pró-Saneamento, e de carta de crédito
órgãos governamentais, de implantação das primei- habitacional, com recursos do FGTS. Os programas
ras indústrias, de centralização de um complexo se- federais com a utilização de recursos de origem fis-
tor terciário. Hoje, apresenta-se em meio a uma gra- cal, por sua vez, têm representado iniciativas tími-
ve crise econômica. Nos últimos anos, mesmo o tu- das, sem resultados significativos.
rismo, que sempre deteve um papel econômico im- Com as medidas de contenção de gastos públi-
portante, tem-se deparado com inúmeros proble- cos, temos receio de que os programas federais na
mas. área se resumam aos relacionados a recursos do

As carências de habitação e infra-estrutura ur- FGTS, que, por constituírem recursos com exigibili-
bana decorrem de um intrincado conjunto de distor- dade de retorno, deparam-se com limites em sua
ções sociais, econômicas e políticas. Estas questões aplicação para a baixa renda.
não podem ser enfrentadas sem uma atuação con- Não podemos mais aceitar que as áreas de ha-
junta com programas de desenvolvimento econômi- bitação e saneamento sejam ignoradas na distribui-
co-social. As soluções para a problemática da urbes ção de recursos orçamentários. Neste ponto, o Con-
passam pela melhoria da qualidade de vida da popu- gresso Nacional deve agir com firmeza, garantindo a
lação, pela distribuição de renda e pela elevação do previsão da destinação de recursos para a questão
nível de empregos. da moradia e da infra-estrutura no plano plurianual,

Não somente a realidade da Região Metropoli- e a correta inclusão dos mesmos ano a ano nas leis
tana do Rio de Janeiro, mas toda a realidade brasi- orçamentárias.
leira, revelam a incapacidade governamental em fa- Vários programas desenvolvidos na área habi-
zer frente ao problema habitacional e urbano do tacional e urbana pelo Governo Federal nos últimos
País. anos demonstraram-se completamente equivoca-

Convivemos com enormes carências habitacio- dos. Casas de péssima qualidade, obras superfatu-
nais. Fala-se em um déficit de mais de 12 milhões radas, mutuários inadimplentes em função dos altos
de unidades habitacionais, se como tal forem consi- valores das prestações. Tal situação tem que ser re-
deradas as moradias não enquadradas dentro do vertida.
padrão de adequabilidade. No Brasil urbano, cerca Com um déficit habitacional como o nosso, a
de 20 milhões de pessoas não têm acesso à água União não se pode furtar de assumir responsabilida-
tratada, 75 milhões não dispõem de serviços de es- des importantes na solução do problema. Não são
gotos e 60 milhões não são atendidos por coleta de justificáveis omissões em questões fortemente íela-
lixo. cionadas ao resgate da dívida social.

Segundo o IBGE, existem no País mais de Ressaltamos aqui, Sr. Presidente, Srs. Parla-
3.400 favelas com 51 ou mais domicnios, 75% delas mentares: o Estado do Rio de Janeiro e a sua popu-
concentradas nas áreas metropolitanas. Os cortiços lação não aceitarão a inação federal no trato dos
marcam as áreas centrais de nossas maiores cida- problemas habitacionais e urbanos. Afirmamos mais:
des, os loteamentos irregulares de periferias assu- deve haver previsão de aplicação em um milhão de
mem em muitos locais papel de verdadeiro comando unidades habitaç:ionais no Rio de Janeiro, sendo 500
da expansão urbana. A realidade assusta, senhores. mil na Cidade do Rio.

Qual é o painel com o qual nos deparamos no Não ternos a visão. ingênua e equivocada de
momento atual em termos de políticas públicas? que os problelTlÇls habitacionais e urbanos devem -

Em nível federal, o Sistema Financeiro da Ha- ou podem - ser resolvidos unicamente pela União.
bitação demonstrou-se completamente incapaz de Faz-se necessária, de fato, uma descentralização de
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competências nas atividades ligadas a esta área. gentes populacionais. Este seu papel terá influência
Mas a União não pode permanecer inerte. Deve arti- decisiva nos destinos das cidades grandes e metró-
cular projetos, programas e planos integrados, tanto poles, para as quais, por conseqüência, a imigração
em relação à. concepção como em relação à aplica- acabará sendo filtrada, com o acúmulo e a precipita-
ção de recursos, entre as três esferas de Governo. ção dos problemas urbanos ocorrendo de forma

Projetos, programas e planos que não se res- mais lenta.
trinjam a aspectos setoriais, mas que se marquem Não se pode fugir da descentralização espacial
por uma concepção ampla de verdadeira política de como alternativa recomendável para o Estado do
desenvolvimento. As políticas públicas devem apre- Rio de Janeiro. Não faltam potencialidades a serem
sentar caráter de planejamento estratégico, em que exploradas em diferentes áreas geográficas, as
a seleção das ações com maior potencial de reper- quais seriam valorizadas como pólos de desenvolvi-
cussão econômico-social para o País assuma fun- mento em constante interação com a Capital.
ção de viga mestra. No que conceme à concentração dos investi-

Na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, as- mentos, os conhecimentos técnicos sugerem que
sim como no País como um todo, no âmbito as açõ- ela ocorra com o fortalecimento e ampliação da in-
es especificamente direcionadas à produção de mo- fra-estrutura econômica e urbana de apoio aos em-
radias e à melhoria das condições habitacionais, é preendimentos. Pressupõe-se a dinamização e di-
essencial a configuração de objetivos de planeja- versificação de atividades produtivas em centros re-
mento estratégico. Assim, faz-se necessário um pro- gionais, com base em vocações já conhecida e nas
cesso cuidadoso de selelião de locais para os inves- potencialidades regionais, e também na exploração
timentos, a fim de conseguir efeitos o mais amplos de recursos naturais ou produtos agrícolas próprios
possíveis. à região.

O desafio maior dos governantes deste país, No caso particular do Estado do Rio, faz-se
senhores, não é a da estabilização monetária, é o do fundamental a ampliação do poder da administração
enfrentamento do drama da miséria, é o da geração metropolitana, integrando os Municípios que circun-
do emprego e da renda. Este desafio passa pela re- dam a Cidade do Rio num esforço de planejamento
tomada do crescimento e por políticas de planeja- comum. Neste ponto, a atuação ativa dos órgãos es-
mento no sentido correto, amplo, do termo, em que taduais e municipais é pressuposto básico.
o Estado impositor dá lugar ao articulador com os De uma forma ampla, o nível estadual de Go-
atores sociais. vemo deve caminhar para um projeto de desenvolvi-

As cidades grandes oferecem, sem dúvida, mento urbano para todo o Estado do Rio de Janeiro.
maior diversidade de oportunidades. Mas sabemos Na esfera estadual, deve ser garantida a alocação
que aí também o mercado de trabalho se toma cada de recursos em centros regionais e sub-regionais
vez mais limitado para a mão-de-obra desqualifica- com potencial para funcionar como focos da política
da. A partir deste ponto, surgem os problemas 50- de desenwlvimento. A região de Rezende no aspec-
ciais. to industrial, as regiões de Cabo Frio e Parati no as-

Os desequilíbrios inter-regionais, resultantes pecto turístico, a região de Campos nos aspectos da
de uma má distribuição de desenwlvimento entre as agroindústria e do comércio, entre outras, são exem-
diferentes categorias de cidades são fator de exa- pios de áreas fora da área metropolitana com impor-
cerbação das macrocefalias urbanas. tante papel a ser impulsionado. Uma rede urbana

Com essa preocupação, lembramos que os in- estadual mais estruturada economicamente contribui
vestimentos em habitação devem se dirigir a resol- para a qualidade de vida na metrópole.
ver os problemas das metrópoles, que hoje se en- Até hoje, o planejamento regional no Brasil
contram em situação de desespero, mas, de outro teve cunho excessivamente econômico, com sua
lado, as aplicações de recursos devem simultanea- prática não revelando preocupação significativa com
mente atender as áreas urbanas de menores dimen- os impactos ambientais, urbanos e sociais. Deve ser
sões, em especial as cidades de porte médio. decretada a falência deste modelo. O planejamento

A importância destas cidades médias está no regional responsável trabalha com a ordenação do
fato de elas poderem ser o apoio necessário às pe- território, por ser a própria expressão das políticas
quenas cidades e às áreas rurais, em termos princi- econômicas, sociais, ambientais, culturais etc.
palmente de prestação de serviços especializados, e Vale a lembrança de que a integração das polí-
também poderem constituir atrativo· para os contin- ticas setoriais à ordenação do território é decorrente



No caso da cafeicultura, a situação que esta
mos presenciando é tão absurda que parece irreal.
Depois de anos de oscilações no mercado e sobres
saltos para os produtores, o Governo anuncia a in
tenção de vender seus estoques, às vésperas de
uma nova colheita.

Essa atitude revela tamanha irresponsabili
dade e incompetência que nem ao menos pode
mos entender sua verdadeira motivação. É o mes
mo que serrar as pilastras da casa na hora de colo
c;ar a cumeeira.

O produtor capitaliza-se, investe no plantio e
110 cultivo dos cafezais, procura modernizar-se em
busca de eficiência, contribui para a formação dos
estoques reguladores e na hora de vender o produto
vem o Governo e lhe puxa o tapete, forçando a bai
xa dos preços.

A função dos estoques é exatamente oposta a
essa, ou seja, servir de instrumento para evitar osci
lações bruscas .de preços e manter ou ampliar a ca
pacidade produtiva nacional em face da concorrên
cia externa e das adversidades climáticas. Nesse
sentido, os estoques devem ser formados em mo-
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do conteúdo da própria Constituição Federal. Coloca Janeiro e nas outras metrópoles do País, não é este
a nossa Carta Maior em seu art. 21, como incum- o nosso entendimento. Se todos os segmentos da
bência da União, "elaborar e executar planos nacio- sociedade se conscientizarem, se sensibilizarem
nais e regionais de ordenação do território e do de- para a necessidade do trabalho organizado e solidá-
senvolvimento econômico e social". rio, o resultado só poderá ser a criação de áreas ur-

Nas diversas esferas de Governo o Poder Exe- banas mais humanas.
cutivo precisa. fazer um escalonamento de priorida- Clamamos aqui, Sr. Presidente, srªs e Srs. De-
des para o Estado do Rio de Janeiro. E iniciar práti- putados, por um grande projeto de verdadeiro de-
cas efetivas, conseqüentes, que levem à ameniza- senvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro e
ção dos problemas habitacionais e urbanos da Re- sua área metropolitana. Um projeto onde o social
gião Metropolitana e de todo o Estado, coordenan- seja considerado em plano primeiro.
do-se por objetivos definidos de ocupação territorial Era o que tínhamos a dizer.
equilibrada. O SR. JOÃO MAGALHÃES (Bloco/PFL - MG.

No caso de programas desenvolvidos com re- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
cursos federais, vale destacar a seleção dos locais a srªs e Srs. Deputados, a agricultura é uma atividade
serem atingidos e das pessoas a serem beneficia- de alto risco. Por isso recebe atenção especial por
das deve ser realizada em conjunto com o Estado e parte dos governos que, em qualquer lugar do mun-
o Munic(pio, garantindo-se a mais ampla participa- do, estejam comprometidos com a segurança e o
ção popular possível. Na decisão de alocação de re- bem-estar da sua população.
cursos federais para habitação, transporte, sanea- No Brasil, no entanto, além das pragas, das
mento básico, meio ambiente, devem ser levadas geadas, secas e inundações, os produtores preci-
em consideração as prioridades dos Estados e Mu- sam enfrentar dois adversários muito perigosos: a
nicípios. instabilidade financeira e as políticas agrícolas equi-

Mesmo em nível intemo de uma área metropo- vocadas. Os juros praticados no mercado interno in-
Iitana, encontram-se variadas realidades a serem viabilizam qualquer lavoura cultivada de forma racio-
enfrentadas, diferentes potencialidades a serem nal; as intervenções governamentais, por sua vez,
aproveitadas. Em 'especial, a Região Metropolitana costumam acrescentar mais incertezas e confusões
do Rio apresenta-se não sob o esquema típico nú- ao planejamento econômico que deveriam favore-
cleo/periferias concêntricas, mas com diferentes mo- cer.
delas de periferias. Temos no Rio o subúrbio operá
rio de baixa renda e a periferia moderna; o espaço
da classe média e o espaço muito pobre, quase ru
ral. Diante dessa diversidade, a implementação de
quaisquer programas sem a articulação com Estado,
Município e Organizações Não-Governamentais é
inaceitável.

O grande desafio é de juntos, o Poder Público
e a sociedade criarem novos paradigmas de desen
volvimento, em que o crescimento econômico, a pro
moção do emprego e a distribuição de renda, e a
preservação do meio ambiente não sejam metas ex
cludentes entre si. O grande desafio é articular, no
discurso e na prática, as ações governamentais en
tre os níveis e setores governamentais.

A Cidade do Rio, hoje, é a capital da pobreza.
O Estado do Rio, um dos que mais sofrem com pro
blemas habitacionais e urbanos. Se caminharmos
todos juntos, em ações missionárias, revolucioná
rias, para a reversão desta situação, todo o Brasil
sofrerá efeitos positivos.

Apesar do caos atingido pela desorganização
urbana, parecer de solução impossível, no Rio de
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comercializados 12,38kg da Suécia, 5,53kg da Comunidade Euro
péia e 4kg dos EUA.

Nossas exportações médias, entre 1990 e
1994, foram de 18,4 milhões de sacas, sendo 16 mI
lhões de café verde e o resto de café solúvel. Desde
1950, as vendas externas cresceram apenas 3 mi
lhões de sacas, enquanto o consumo mundial cres
ceu para 72 milhões de sacas, com um acréscimo
de 47 milhões de sacas. Essa desproporção revela
que o País tem perdido espaço no mundo, principal
mente em decorrência das políticas indiscriminadas
de sustentação de preço.

Notou-se também um crescimento da participa
ção do café robusta (para 13,8%), de menor valor,
em detrimento do arábica. Na década de 80, as ex
portações geravam uma média anual de US$2,52 bi
lhões, em divisas, contra US$1,1 bilhão entre 1990 e
1995. A produtividade da lavoura está na média de
10,4 sacas/hectare, muito abaixo do nível de 20 sa
cas/ha, considerado o padrão de eficiência das em
presas que conseguem acompanhar razoavelmente
os padrões tecnológicos mais modemos.

A indústria de torrefação utiliza 10 milhões de
sacas por ano e fatura US$2 bilhões. São 1.676 em
presas espalhadas pelo País, que absorvem 150 mil
empregados. '

Atualmente, os estoques nacionais de café so
mam aproximadamente 14 milhões de sacas, a
maior parte (9,5 milhões) em poder do FUNCAFÉ
(Fundo de Defesa da Economia Càfeeira). Desde o
fim do acordo internacional, em 1989, e da extinção
do IBC, os preços oscilaram muito, atingindo o pico
de US$3OO a saca, para se estabilizar entre US$100
e US$150. As perspectivas de boa safra brasileira
para este ano fizeram com que as cotações no mer
cado futuro estejam sinalizando algo em torno de
US$120 a saca, para comercialização em outubro.

Os problemas são muitos e o Brasil tem uma
capacidade limitada de influir sobre os destinos do
mercado internacional. Mas as perspectivas de cres
cimento da demanda abrem bons horizontes para
que o País reforce sua posição e opere uma redefi
nição de políticas internas que ofereçam aos empre
sários do setor condições de melhorar a qualidade e
produtividade de seus produtos.

Nesse sentido tem sido bem vista a iniciativa
de se criar o Conselho Deliberativo de Política Ca
feeira, vinculado ao Ministério da Indústria, Comér
cio e Turismo. A esse órgão caberia a função de ge
rir os recursos do Funcafé de forma a evitar a confu
são atual e a completa falta de previsibilidade das
decisões formadas sem respaldo técnico.

mentos de excesso de oferta e
quando a demanda ior excessiva.

Anunciar a colocação dos estoques na véspera
da colheita provoca uma reação imediata dos mer
cados, que convergem para uma formação de pre
ços menores, com prejuízos imediatos aos produto
res. A quem pode interessar a descapitalização e a
perda de competitividade do setor? Trata-se de uma
política desastrada, que não trará benefícios a nin
guém: perdem produtores, consumidores e o próprio
Governo.

Dadas as condições do mercado intemacional,
do qual o Brasil, como maior produtor, detém 25%, e
dadas as características dos concorrentes e da for
mação de preços, o grande adversário brasileiro é a
instabilidade. Quando os preços sobem, os produto
res são pouco beneficiados, porque não dispõem
dos produtos; quando os preços caem, eles são os
maiores prejudicados, e ainda têm que arcar com o
ônus da estocagem.

Ao inteíierir de forma desastrada no mercado,
o Govemo irá gerar instabilidade nas relações co
merciais que ligam os elos da cadeia produtiva e vai
interferir negativamente nos mercados futuros, esti
mulando a oscilação dos preços que deveria ajudar
a controlar.

A produção média brasileira dos últimos 30
anos foi de 25 milhões de sacas. O consumo inter
no, hoje em 10 milhões de sacas, está estimado em
14,7 milhões de sacas no ano 2000. Caso a deman
da mundial continue crescendo à taxa de 1,5%, no
final do século, as exportações globais atingirão 76,4
milhões de sacas. Se quiser manter a participação
de 25% nesse mercado, o Brasil deverá elevar sua
produção para 34 milhões de sacas, 36% acima da
média atual.

Para conseguir esse objetivo, é preciso obter
ganhos de produtividade. Isso só será possível se
dispusermos de políticas agrícolas coerentes, que
ofereçam aos produtores um horizonte mais longo
de planejamento, sem os sustos provocados pela in
consistência de intervenções que devem ser fruto de
algum tipo de "geada mental", que bloqueia a capa
cidade de pensar dos técnicos do setor.

A produção doméstica é feita em 360 mil pro
priedades rurais, na maioria pequenas e médias, en
volvendo um faturamento anual de R$1,9 bilhão e
1,3 milhão de empregos diretos. O consumo domés
tico subiu de 8,2 milhões de sacas, em 1990, para
10,1 milhões de sacas, em 1995, o que representa
15% do consumo mundial. O consumo per capi
talano, de 2,92kg, é baixo, quando comparado aos



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 19809

A cadeia produtiva nacional necessita de estí- A concretizar-se a estimativa de que o Brasil
mulos positivos, mas sobretudo de coerência. É im- voltará a crescer a uma taxa de 7% ao ano, serão
prescindível dotar o País de um sistema de informa- inevitáveis o racionamento e os cortes programados
ções confiáveis, que sirvam para orientar as decisõ- no fornecimento de energia elétrica, cujo consumo
es dos produtores. Assim, podem-se obter ganhos tem apresentado taxas de crescimento sempre su-
de produtividade e retomo para os investimentos. periores às do consumo global de energia e às da

A formação de estoques depende de juros bai- própria economia brasileira.
xos, recursos disponíveis e informações. A estrutura Em recente palestra proferida no seminário
dos órgãos encarregados precisa ser modemizada, "Decisões Estratégicas e Desafios da Infra-Estrutura
pois há grande defasagem de material e pessoal. da Energia", o Presidente da Companhia Energética

A queda de renda do setor expressa-se na re- de Minas Gerais (CEMIG), Dr. Carlos Eloy Carvalho
ceita cambial do período 1990/95, pois a média de Guimarães, usando de muita franqueza ao fazer du-
US$1,7 bilhão é metade dos níveis alcançados nas ras críticas ao setor elétrico brasileiro, alertou para
décadas anteriores. Além disso, é extremamente esse risco, que considera gravíssimo, e posicionou-
preocupante a perspectiva de vermos reduzida nos- se enfaticamente contra as propostas de aumento
sa participação- no mercado internacional para um das tarifas ou de criação de algum tipo de imposto

para capitalizar o setor.patamar inferior aos atuais 25%, o que certamente
acontecerá se não tivermos condições de superar a Parece não haver dúvidas, Sr. Presidente, Srs.
estagnação de nossa capacidade produtiva. Deputados, que, em face da realidade do Estado

brasileiro, uma crise sem precedentes no suprimento
Alertamos o Governo para o terrível equívoco de energia somente poderá ser evitada por meio de

que seria a comercialização dos estoques nesse parcerias entre o setor público e o setor privado, en-
momento em que esperamos uma boa safra. Ao in- fatizando-se a participação deste sob várias formas.
vés disso, a cafeicultura nacional precisa de um
acompanhamento eficiente e responsável. Se agir- Minas Gerais, por meio da CEMIG, tão compe-
mos com maturidade e lucidez, poderemos ocupar o tentemente presidida pelo Dr. Carlos Eloy, que, por
espaço que perdemos no mercado mundial, por falta duas legislaturas, abrilhantou os debates nesta Casa
de planejamento estratégico, e consolidar uma das com sua inteligência e notável perspicácia, vem pon-
mais promissoras atividades agrícolas do País. do em prática a idéia de incentivar as grandes indús

trias consumidoras no sentido de promoverem a im-
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS plantação do auto-suprimento; no Estado acha-se

(Bloco/PFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - em andamento a construção de cinco usinas por
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a cultura da meio de consórcios privados.
imprevidência, tão cara às nossas autoridades, tem A CEMIG, minhas senhoras, meus senhores,
sido responsável pelo agravamento das tantas ma- produz, hoje, um excedente de 10% de energia, sufi-
zelas sociais e econômicas que assolam o País. Nas ciente para atender ao crescimento do consumo nas
mais diversas áreas, abundam exemplos de atitudes fronteiras do Estado. Felizmente, Minas pode apre-
incompreensíveis dos dirigentes públicos brasileiros; sentar ao País uma concessionária de energia elétri-
que, mesmo cientes dos riscos da omissão, cruzam ca administrada profissionalmente e que, não obs-
os braços em face de realidades consabidamente tante as dificuldades enfrentadas por todas suas
carecedoras de urgentes ações destinadas a evitar o congêneres no setor, sobressai como uma empresa
mal maior: a completa desestruturação de setores consciente do seu papel importantfssimo no praces-
vitais da vida nacional. so de consolidação e expansão do de9~nvolvimento

O setor elétrico, de importância crucial para 0\ estadual.
processo de deseflvolvimento, tem sido vítima dess~ \ A despeito de sua posição razoavelmente con-
inaceitável postura. . fortável, a CEMIG, por intermédio de seus dirigen-

\ A longa crise econômiC?a com que nos debate- tes, tem feito, igualmente, incessantes alertas sobre
mos de modo especial na última década serviu para a premência da necessidade de aumento generali-
ofuscar os graves problemas nacionais no tocante à zado da produção de energia em todas as unidades
geração de energia elétrica. As perspectivas de reto- da Federação, a fim de atender à expansão do con·
mada do nível de crescimento, anunciadas pelo sumo que deverá ocorrer com a retomada, ainda
atual Governo, vêm, agora, entretanto, pôr a nu a que gradual, do nível de crescimento das atividades
real situação do setor. econômicas no País.
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Merece todas as loas, a atitude finne, lúcida e
corajosa da diretoria da companhia de eletricidade
mineira, a quem, na pessoa do seu presidente, Dr.
Carlos Eloy, desejo expressar congratulações pelo
eficientíssimo trabalho que vem realizando.

Sr. Presidente, orgulha-se o povo de Minas
Gerais de saber que um segmento fundamental da
vida econômica do Estado está confiado a adminis
tradores sérios e corajosos que não se escondem ou
se omitem no enfrentamento da tão delicada ques
tão energética, que irá, certamente, invadir o terceiro
milênio como uma das mais sensíveis problemáticas
a afligir as sociedades dos países em desenvolvi
mento.

O SR. CANDlNHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e
Srs. Deputados, em todos os países do mundo são
cometidos crimes, atos de corrupção administrativa,
e em alguns, como o nosso, até chacinas e matan
ças.

Entretanto, na maioria esmagadora das outras
Nações, os responsáveis pelos atos delituosos são
levados às barras dos tribunais e condenados a pe
sadas penas.

Essa situação fez com que muitos - que têm
tendência para o crime - deixem de fazê-lo, por te
mor à inexorável punição.

E no Brasil, qual é a situação a esse respeito?

Ora, todos, unanimemente, sabemos que a im
punidade, aqui, é a regra, em todos os setores da
vida nacional, salvo raras exceções, quando os cri
minosos são pessoas humildes e sem oportunidade
de defesa adequada.

É inadmissível, Sr. Presidente, que assistamos
a crimes hediondos de braços cruzados, sem nada
fazer, num silêncio que, no mínimo, é cúmplice.

As chacinas, as matanças, os massacres se
sucedem intenninavelmente, sob as vistas compla
centes das autoridades, que sempre se mostram in
dignadas, prometendo a abertura de "rigorosos in
quéritos". E tudo fica sempre na retórica. Como di
ziam os antigos romanos, o que interessa é res, non
verba, ou seja, fa,tos, e não palavras.

Poucos ainda se lembram da Candelária, de
Vigário Geral, do Carandiru, de Corumbiara. Nin
guém quase presta atenção nas matanças semanais
no Rio e em São Paulo, de tão banalizadas que es
tão.

Agora, o País é sacudido por dois massacres:
o das vítimas da hemodiálise de Caruaru e o dos

sem-terra do Pará, impiedosamente massacrados
em Eldorado do Carajás.

Já não mais suportamos atrocidades dessa na
tureza. Os responsáveis por todos esses crimes he
diondos têm de ser responsabilizados e condenados
a pesadas penas. A impunidade não mais pode ser
um traço cultural grotesco em nosso País.

É o apelo que, desta tribuna, fazemos ao Sr.
Presidente da República, aos Governadores dos Es
tados e aos membros da Magistratura e do Ministé
rio Público.

Chega de tanto sangue, de tanta crueldade, de
tanta impunidade!-

O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr: Presidente, Sr'ls e Srs.
Deputados, hoje tivemos uma reunião infonnal das
Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambien
te, Minorias e Defesa do Consumidor desta Casa
para debates, troca de informações, providências
solicitadas ao Governo e ao Congresso sobre ques
tões indígenas no Brasil. Estiveram presentes repre
sentantes de comunidades locais e regionais dos
povos Potiguara, Kaigang, Mancheneri, Guarani, )(a

vante, Kartiana, Tapega, Pataxó, Kricati e Terena
sob a coordenação do CAPOIB - Conselho de Arti
culação dos Povos e Organizações Indígenas do
Brasil.

E mais do que nunca reivindicam estes povos
simplesmente a revogação do Decreto nQ 1.nS196
que impede a continuidade urgente da demarcação
das terras indígenas como é assegurada pela Cons
tituição de 1988. Assim é que pedimos nos devidos
tennos legais a transcrição nos Anais desta Casa de
Leis o Manifesto do CAPOIB em anexo, como forma
de conhecimento e tomada de consciência da Câ
mara dos Deputados para os problemas e soluções
para a promoção, defesa da cultura, dos territórios
indígenas do Brasil. Estamos a quatro anos do cha
mado quinto centenário do "descobrimento" do Bra
sil e continua a já longa peleja dos índios por seus
direitos imernoriais e constitucionais, ou seja, pelo
reconhecimento e demarcação de suas terras.

Sem território não haverá cultura, cidadania,
vida indígena, democracia, liberdade, história dos
primeiros moradores da terra de Pindorama, Pirati
ninga, do Brasil que os povos indígenas Guarani, Jê,
Tupi, e outros originários desta parte desta América
Latina.

Assim esta reunião e estes manifestos expres
sam a indignação dos, índios e de todos que têm
consciência dos direitos centenários dos índios bra
sileiros, pela não demarcação de suas terras.



CAPOIB - Conselho de Articulação dos Povos
e Organizações Indígenas do Brasil

Manifesto do CAPOIS pelo respeito e
garantia dos direitos indígenas

O Conselho de Articulação dos Povos e Orga
nizações Indígenas do Brasil - CAPOIB, reunido na
cidade de Brasília - DF, de 8 à 10 de julho de 1996,
após analisar a situação atual do País e dos povos
indígenas vem à público manifestar-se nos seguin
tes termos:

O País já vive as graves conseqüências da im
plementação do Plano de Estabilização Econômica
do Governo Fernando Henrique Cardoso, causadas
pelas políticas de câmbio de sustentação artificial do
Real, dos juros altos, de abertura do País ao capital
estrangeiro e através do arrocho salarial.

A dependência político-econômica de outros
países, o desemprego estrutural, com o aumento
dos setores excluídos representam os principais ris
cos da atual política do Govemo Federal. Para sus
tentar as desgraças sociais que aponta, justifica-se
como sendo de responsabilidade da globalização da
economia e utiliza-se da repressão física, da prática
do isolamento político e da cooptação de setores so
ciais e de forças políticas, como a única perspectiva
de relacionamento com o movimento social.

As ações desenvolvidas em relação aos povos
indígenas seguem assim a mesma lógica. Com a al
teração das normas procedimentais para a demarca-
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É preciso também estarmos atentos para as ção das terras indígenas, através do Decreto n!1
comemorações dos 500 anos de Brasil sem atentar 1.775/96, o Governo atende as pressões internas
para as lutas dos povos indígenas, principalmente das forças políticas e econômicas que lhe dão sus-
dos direitos e respeitos devidos a nação Pataxó, víti- tentação, inclusive no Congresso Nacional, e admi-
ma desde Cabral até hoje da ação do Estado e de nistra as pressões externas favoráveis à demarca-
grileiros sobre sua cultura e suas terras. O que vai ção das terras dos povos indígenas e à preservação
ser comemorado? Quem vai ser convidado? Será ambiental. Dessa forma, de acordo com as pressões
urna festa para quem e com quem? Vitórias e derro- políticas que recebe atende a um ou a outro grupo,
tas para quem, todos nós? Para brancos, negros e numa verdadeira "gangorra" genocida.
índios? É preciso muita reflexão, sentimento e com- Em relação aos povos e organizações indíge-
preensão para estarmos sempre na luta e na solida- nas e às entidades de apoio, o Governo espera,
riedade aos povos indígenas para que haja demar- através da cooptação de lideranças e de vários es-
cação urgente e definitiva das terras indígenas. So- pecialistas, envolvê-los em seu propósito de eliminar
ciedade, Estado, Funai, Incra, Governo, Congresso, sua responsabilidade no atendimento às necessida-
igrejas, mídias devem estar atentos para suas res- des sócio-econômicas dos povos e comunidades in-
ponsabilidades históricas e humanas e políticas. dígenas, sob o pretexto de estar descentralizando

Vamos realizar debates, reuniões, audiências suas ações.
públicas, denúncias, enfim caminhadas para resol- O CAPOIB rejeita estas práticas governamen-
ver de vez os problemas que afligem as nações indí- tais e denuncia seus propósitos desagregadores.
genas brasileiras. Repudia também a total falta de transparência go-

MANIFESTO A QUE SE REFERE O vernamental no trato das questões de interesse dos
ORADOR: povos indígenas, negando-se a fornecer informaçõ

es sobre o processo desencadeado pelo Decreto nº
1.775/96, seu desrespeito aos direitos constitucio
nais destes povos, a usurpação dos conhecimentos
tradicionais através da Lei de Patentes, a falta de
vontade política e de dotação de recursos orçamen
tários para demarcação e a garantia da integridade
dos territórios indígenas, acarretando com isso o au
mento das invasões.

Denunciamos ainda, a utilização de diversas
manobras governamentais no sentido de dividir as
comunidades e o movimento indígena, como a distri
buição de recursos financeiros em troca da redução
de nossos territórios, sabendo que estas medidas
comprometerão a integridade de nossos povos e de
futuras gerações.

Exigimos integral consideração ao princípio
constitucional de respeito à diversidade étnica e cul
tural no Brasil, como base institucional da autonomia
dos povos indígenas, a ser praticado pelo Estado,
através de ações governamentais eficazes e diferen
ciadas nas áreas educacional, de atendimento à
saúde e de atividades produtivas nos espaços terri
toriais, devidamente demarcados e protegidos, como
impõe o texto constitucional.

Para o pleno reconhecimento e respeito dos
nossos direitos, seguiremos mobilizados e unindo
nossas forças em alianças com os movimentos so
ciais e populares e com as forças políticas partidá
rias comprometidas com U1'ri projeto alternativo para
o País.
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À opinião pública nacional e internacional ma- sos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN, da
nifestamos: EMBRAPA. No entanto, surpreendentemente no

1 - que continuaremos em mobilização lutando transcorrer desse procedimento e no aguardo dos
pela revogação do Decreto n2 1.775/96; resultados da análises, o processo foi suspenso por

2 - que seguiremos lutando pela manutenção uma liminar que até o julgamento da matéria fez
e garantia dos nossos direitos constitucionais, tão cessar a tramitação técnica do assunto, impedindo
duramente conquistados; qualquer possibilidade de intemalizar ou não o pro-

3 - que permaneceremos fortalecendo nossas duto. O que significa dizer que o processo está ago-
formas próprias de luta e organização social, política ra sub judice, cabendo tão-somente à justiça a de-
e econômica, articulando-nos a nível local, nacional cisão sobre o destino dessa mercadoria. Vale repe-
e internacional; tir: o processo, no momento, está sub judice, não

4 - que não permitiremos, sob forma alguma, a cabendo, a partir da liminar, à Delegacia, nem tam-
redução dos limites territoriais indígenas e continua- pouco ao seu titular, quaisquer interferências - a fa-
remos a lutar pela reocupação, preservação e ga- vor ou contra - à entrada desse produto no País. .
rantia das nossas terras tradicionais. Não compreendo, portanto, a repercussão, a

Brasília - DF, 10 de julho de 1996. - Conselho contra-informação, as insinuações tendenciosas e
de Articulação dos Povos e Organizações Indíge- maliciosas que alguns setores - usando inclusive
nas do Brasil- CAPOIB. esta tribuna como já que pude presenciar por repeti-

a SR. NELSON MARQUEZELU (Bloco/PTB _ das vezes - insistem em atribuir aos técnicos e prin-
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- cipalmente ao Delegado do Ministério da Agricultura
te, Srl's e Srs. Deputados, na condição de homem em São Paulo.
do campo que sou, na condição de representante de Nenhum interesse em jogo nem mesmo o fato
importante segmento da economia agrícola brasilei- de entender que uma importação dessa natureza
ra e, igualmente, na condição de consumidor, venho possa vir a prejudicar o nosso produtor não nos dá,
hoje a esta tribuna expressar os meus cumprimentos em absoluto, o direito de inventar, de prejulgar, de
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento pela fabricar dados, de plantar notícias infundadas e de
atuação técnica e politicamente correta frente à im- colocar em xeque a carreira e a vida profissional de
portação de trigo da Holanda. técnicos de competência reconhecida como Dr. José

É importante aqui frisar, diante da polêmica Tadeu de Faria, Chefe da Divisão de Desenvolvi-
técnica, econômica e até política causada por esta mento Rural e responsável direto pela posição técni-
importação que estive, nesta terça-feira, no Ministé- ca da DFAlSP, e do próprio Delegado Francisco
rio da Agricultura para, in loco, averiguar, através Sérgio Ferreira Jardim.
de relatórios e pareceres técnico-científicos, todos É importante observar que nos é facultado,
os procedimentos adotados, no caso do trigo, pela como representantes da sociedade, não somente o
Delegacia Federal do Ministério da Agricultura no dever, mas o direito de questionar, de verificar e de
Estado de São Paulo. apontar possíveis irregularidades e fatos suspeitos

E é exatamente por me basear em fatos con- que possam estar ocorrendo em qualquer setor, mas
cretos que, pessoalmente tive acesso, que afirmo antes de tudo é imprescindível para dirimir dúvidas e
que não encontrei em nenhuma etapa do processo evitar equívocos que os interessados pelo assunto
dessa importação quaisquer indícios de má-fé, de procurem ter, como eu, neste caso, acesso ao pro-
negligência, de imperícia ou imprudência por parte cesso que está à disposição igualmente dos senho-
dos técnicos e do Delegado do Ministério da Agricul- res na Delegacia do Ministério em São Paulo.
tura em São Paulo. Finalizando, volto a ratificar nesta tribuna e

Constatei, pelo contrário, que diante dos dispo- quero que constem dos Anais desta Casa, os meus
sitivos de duas portarias relativas à documentação e cumprimentos ao Ministério da Agricultura e do
à data de saída de produtos agrícolas da origem e, Abastecimento e, em especial, ao Senador Arlindo
sobretudo, considerando a ocorrência de possíveis Porto, pela equipe competente e qualificada que dis-
problemas fitossanitários, a Delegac;a condicionou a põe na Delegacia Federal de Agricultura no Estado
liberação do trigo holandês aos resultadós das análi- de São Paulo.
ses laboratoriais solicitadas a duas instituições de Era o que tinha a dizer.
renome internacional: Instituto Biológico de São O SR. FRANCISCO SILVA (BlocolPPB - RJ.
Paulo e o Centro Nacional de Pesquisas de Recur- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
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srªs e Srs. Deputados, a capa da Revista Veja esta brasileira. Os investimentos nessa área, que deve-
semana diz que a Aids está mais perto da cura. riam no mínimo ter acompanhado o crescimento po-

O vírus do HIV, em quinze anos, matou 4 mi- pulacional, há muito estancaram, deixando ao de-
Ihões de pessoas, e, pela primeira vez, nasce a es- samparo os mais indefesos e vulneráveis.
perança de podennos combater esta doença fatal, Em conseqüência, hoje, os sistemas de sanea-
que passará para a lista das doenças crônicas gra- mento básico da maioria dos Municípios brasileiros
ves: encaminham-se para a falência completa e o déficit

Quero neste pronunciamento fazer dois apelos: habitacional avulta, dependendo do critério metodo-
o primeiro deles, dirigido aos nossos dirigentes da lógico utilizado para sua apuração, há 10 ou 15 mi-
saúde no País, que forneçam gratuitamente o AZT Ihõesde unidades, o que significa 10 a 15 milhões
aos soropositivos. A esperança de cura está em co- de famílias desabrigadas ou morando em residên-
quetel de medicamentos que, os que não têm recur- cias sem condições adequadas de habitabilidade.
sos financeiros, não têm acesso. Quero pedir que a Ora, Srs. Deputados, exatamente para modifi-
possibilidade seja avaliada com muita atenção, e car quadros como esse é que existe o Estado. São
muito respeito, pois estamos falando de milhares de essas as suas atribuições precípuas, para as quais
vidas em jogo. deve direcionar suas atenções preferentemente, reti-

O seçlundo apelo é dirigido aos responsáveis rando-as de atividades empresariais típicas da ini-
pela campanha anti-Aids veiculada em nossas emis- ciativa privada. Impõe-se, nesse contexto, a destina-
saras de televisão. Fiquei boquiaberto quando tive ção de maior volume de recursos para essas finali-
oportunidade de ver na televisão uma dessas propa- dades, como investimento social, sem perspectivas
gandas. A peça mais me pàreceu uma propaganda de outro retorno além da melhoria dos indicadores
e um incentivo ao tóxico, do que uma campanha de distribuição de renda e de qualidade de vida da

. . - I

preventiva. O ator soropositivo aconselha aos usuá- população de baixa renda. '.
rios de drogas que não compartilhem suas seringas. Estender o abastecimento de água a 90% da
Ele diz naturalmente 'que elas devem ser usadas in- população urbana e a coleta de esgotos a 70%,
dividualmente e ,jogadas fora. meta hoje razoável, significa integrar 18 milhões de

Ora, Sr. Presidente, o problema não está na pessoas à rede de abastecimento de água potável e
seringa, o problema está no uso. mais 41 milhões de brasileiros habitando residênciás

Há uma enonne discussão sobre a liberação interligadas a redes públicas de esgoto sanitário.
da maconha no País, mas estamos falando de droga No plano habitacional, estima-se que 80% do
injetável. De maneira alguma estou me colocando a total das famílias sem teto e que habitam residên-
favor da liberação da droga, mas estou querendo cias em condições c~íticas não têm renda bastante
mostrar que o usuário de droga injetável dificilmente para arcar com encargos de financiamentos. Para
tem retorno. esses tomar~se indispensável via ,recursos orçamen-

. Ele ·não pode nem ao menos continuar a ser tários. Mas não se pode esquecer, também, a classe
chamado de .usuário. Sejamos práticos e categóri- média, cada vez mais pressionada pelos valores dos
cos: O dito usuário.de drogas injetáveis já é depend- aluguéis - um dos itens que não acompanhou a es-
ente, .Ele depende da droga para viver. Por depen- tabilização de preços do período do Real.
der da~droga, ele mente, rouba e também é capaz Consciente da magnitude desses desafios, Sr.
de matar. Presidente, Srs. Deputados,. venho reiteradamente

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, meu instando o Governo a.reforçaro aporte de recursos
,ápelo é para que esta campanha.seja feita de ma- para esses setores da,economia, bem como a efet;-
neiracategórica. Quero que sejam mostrados os vamente cumprir as metas estabelecidas na lei orça-
modos de prevenção contra a Aids, mas que a serin- mentária. I;ncaminhei recentement~ indicação ao
ga descartável não seja um incentivo ao dependente Executivo para que ampliasse as fontes de financia-
da droga' injetável e que o uso da camisinha não mento da cpsa própria no Brasil, estendendo os be-
seja uma incitação ao sexo desmedido. nefícios do Pró-Moradia a um número maior de inte-,

.: l . '

Era o que tínhamos a dizer. ressados. ti"

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO. É im/?qrtante ressaltar, aind~, nesse momento
Pronuncia o seguinte discurso.)''';'' Sr. Presidente, em que o@ovemo se lança à luta cO'1tra o dese~

srªs e Srs. Deputados, habitação e saneamento são prego, o I?,ªpel da construção civil no mercado de
dois dos mais importantes aspectos da crise social trabalho nqçional.· Tra,ta-se, sem dúviáa, do maior
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empregador de mão-de-obra de baixa qualificação. no do Estado do Pará, como instrumento de tráfico
E incentivar a construção, assim, deveria ser o pri- de influência em prol dos "amigos· do ex-Govema-
meiro passo de uma política séria de geração de dor Hélio Gueiros, atual Prefeito de Belém.
empregos. Conforme denuncia o Jornal Pessoal, de res-

Por todos esses motivos, foi recebida com ponsabilidade do jornalista Lúcio Flávio Pinto, em
grande satisfação e entusiasmo a notícia de que o sua edição da 2ª quinzena de junho, a Polícia Fede-
Governo estará liberando em breve cerca de 143 mi- ral deverá investigar, a pedido da Procuradoria-Re-
Ihões de reais - 125 oriundos do FGTS e 18, do Or- gional da República, a possibilidade de as empresas
çamento Geral da União - investimentos em habita- dos Grupos EBAL - Estaleiro da Bacia Amazônica -,
ção popular, saneamento básico e infra-estrutura, no A. R. Cabral e Rodomar haverem lesado o Banco do
Estado de Goiás. Brasil em operações de crédito no valor global de 80

Uma demonstração de que o Governo FHC, milhões de reais, a preços do final do ano passado.
desmentindo os que acusam de reeleger o aspecto Segundo a denúncia, apresentada pelo comerciante
social, vem trabalhando para solucionar esse proble- Rômulo Gióia Santos, as empresas A. R. Cabral e
ma, que já se arrasta há bastante tempo. Agora, Rodomar obtiwram empréstimos junto ao Banco do
passada a tempestade inflacionária, mais firme e Brasil para a construção de cinco e oito balsas, res-
senguro o caminho da estabilidade monetária, co- pectivamente, no estaleiro EBAL onde atuam dois fi-
meça a investir, com responsabilidade, para atender lhos do ex-Governador e atual Prefeito de Belém,
adequadamente às verdadeiras necessidades da Hélio Gueiros. As balsas foram dadas como cons-
população brasileira. truídas e entregues em 1992.

Os recursos, segundo o Diretor de Habitação Em uma fita que entregou ao Procurador José
da Secretaria de Política Urbana do Ministério do Augusto Torres Potiguar, Rômulo Santos gravou
Planejamento, Sr. Edson Ortega, já estão disponí- conversa mantida com o Diretor Financeiro da Rodo-
veis para as Prefeitura e para o Govemo Estadual, mar, José Alfredo Herédia, na qual foi admitida a
permitindo a implementação dos seus programas inexistência das balsas, que nunca teriam sido cons-
habitacionais e de saneamento com rapidez e efi- truídas, apesar dos recursos repassados pelo banco
ciência. para esse fim, através do Programa Finame, do

Esse é um passo concreto que se deve desta- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
car, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por sua impor- Social.
tância e seus reflexos sobre outros aspectos da qua- Durante a conversa, o Diretor Financeiro expU-
Iidade de vida da população. cou ao comerciante que as notas fiscais de entrega

Habitação e saneamento são necessidades bá- das embarcações eram documentos ilegais, pois
sicas do ser humano, relacionadas à segurança e à não estavam autorizadas perante a Secretaria. de
saúde pública. A construção de um Brasil modemo e Fazenda do Estado do Pará. A perfuração mecânica
socialmente justo depende indubitavelmente de que das notas fiscais teria sido ·providenciada" pelo Sr.
se resolvam as deficiências que hoje caracterizam Paulo Gueiros e a legalização dos registros das em-
esses setores - e a efetiva liberação de recursos é o barcações foi conseguida pelo advogado Paulo
primeiro passo concreto para essa solução. Gueiros.

Felizmente, é uma notícia alvissareira principal- Temos, ainda, informações de que a maior par-
mente para os Municípios de pequeno e médio por- te do patrimônio dado como garantia não existe mais
tes, que notadamente enfrentam as maiores dificul- ou está deteriorado e que as especificações das no-
dades financeiras. Como todos sabem, existem cen- tas fiscais não têm relação com as balsas dadas
tenas deles que sequer têm condições de honrar as como garantia, numa prova de má-fé da empresa,
suas folhas de pagamentos, na dependência total que também acumula dívidas trabalhistas.
das transferências tributárias pelo Fundo de Partici- Em informaçãq prestada à Procuradoria da Re-
pação dos Municíplps, impedindo-os de sua autono- pública, o Chefe da Assessoria Jurídica do Banco do
mia administrativa. Brasil, José Raimundo Farias Canto, confirmou que

Era o que tinha a dizer. os empréstimos foram de fato concedidos às empre-
A SRA. ANA JÚLlA (PT - PA. Pronuncia o se- sas e não pagos. Destacou que o Gerente Rnancei-

guinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e, Srs. Depu- ro do Grupo Rodomar, em visita à Superintendência
tados, venho hoje a esta tribuna trazer denúncia do Banco, deixou transparecer que as 13 balsas não
acerca da utilização do Banco do Brasil, pelo Gover- teriam sido construídas e insinuou que dever-se-ia
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efetuar uma investigação sobre o assunto, inclusive tacam-se o Cred-Casa e Cred-Mac, o Pro-Cred (sis-
checando a autenticidade das notas fiscais. tema de Carta de Crédito), a Pou'pança Azul lmobi-

A EBAL foi, entre dezembro de 1985 e abril de liária, além da anunciada retomada dos financiarnen-
1987, apenas uma das muitas empresas cujos proje- tos para a classe média, prevista para o próximo
tos, aprovados pela Sudam, ficavam numa longa fila mês.
de espera por liberação de recursos. Durante esse Em que pese todo esse empenho, a CEF e as
período o estaleiro não recebeu um tostão. Bastou o demais instituições financeiras ligadas ao Sistema
filho do então Governador Hélio Gueiros, André, re- Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) en-
cém-formado em engenharia naval, assumir oficial- frentam uma dura realidade: a falência do Sistema
mente a Diretoria Técnica da empresa, para que a Financeiro de Habitação (SFH). Esse processo co-
tomeira de incentivos fiscais fosse aberta pelo Supe- meçou a se delinear no início da década de 80,
rintendente da Sudam à época, Henry Kayath. quando o SFH enfrentou sua pior crise de credibili-

Depois de dezenove meses de absoluta dieta dade, levando o Governo a promover subsídios ge-
financeira, em apenas dois meses a empresa rece- neralizados a todos os mutuários para combater os
beu tudo o que tinha direito e imediatamente am- assustadores índices de inadimplência e trànqüilizar
pliou seu projeto, tornando-se, em pouco tempo, o o sistema financeiro.
sétimo estaleiro do País, sempre contando com a Essa excessiva generosidade, que beneficiava
excepcional generosidade da Sudam. Depois que até mutuários que adquiriram através do SFH imó-
Hélio Gueiros deixou o Govemo, o crescimento da veis de veraneio no litoral brasileiro, foi feita à custa
EBAL não foi tão notável, mas, já na Prefeitura de do desequilíbrio do sistema, que desde então viu
Belém, o ex-Govemador tem assegurado contínuas acumular o rombo do Fundo de Compensação das
encomendas ao estaleiro. Uma de suas próximas Variações Salariais (FCVS), estimado hoje em mais
inaugurações retumbantes será um terminal pes- de R$8 bilhões apenas para os contratos já liquida-
queiro para Belém, todo em estrutura metálica, natu- dos e em cerca de R$50 bilhões se levarmos em
ralmente, outra obra da EBAL. conta todos os contratos do sistema. Aliás, esse

Não é à toa que no Pará comenta-se que a fa- rombo potencial do FCVS tem servido como a princi-
mília Gueiros age como uma autêntica quadrilha, na pai desculpa do sistema financeiro privado para fugir
qual cada membro tem função pré-definida, a fim de de novos compromissos com o SFH, deixando o
cumprir o espúrio objetivo de saquear os cofres pú- ônus do combate ao déficit habitacional para os ban-
blicos. cos oficiais, particularmente a Caixa Econômica, ou

Esse é o fiel retrato de como o PFL, aliado pre- para o próprio Governo.
ferencial do Governo FHC, gere a coisa pública. Em outras palavras: os bancos privados já não
Essa é a rnodernidade que o ·príncipe dos sociólo- apostam um centavo no SFH, pois o consideram fali-
gos· quer implementar Brasil afora. Esse é o projeto do. Essa falência é reconhecida hoje pela própria di-
para o ano 2000, de seus aliados, por ele endossado. reção da CEF e, como era de se esperar, pelo Con-

Assim, utilizam os bancos públicos, e depúis gresso Nacional desde 1992, quando levou a cabo a
do prejuízo o Governo tenta jogar a conta para os CPI Mista do Sistema Financeiro de Habitação que
funcionários, arrochando-os e demitindo-os, refor- constatou os descalabros no setor e chegou a pro-
çando o ditado popular que afirma que a corda só por sua substituição pelo Sistema Financeiro lmobi-
arrebenta do lado mais fraco. Os donos da EBAL en- Iiário (SFI), com a criação do Fundo de Investimen-
riqueceram e o BB acumula os prejuízos. tos Imobiliários, destinado a carrear recursos adicio-

O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro- nais ao sistema, tendo em vista que as fontes natu-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e rais que alimentavam o SFH - a Caderneta de Pou-
Srs. Deputados, é louvável o esforço da Caixa Eco- pança e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
nômica Federal (CEF) em buscar alternativas para - já não atendiam à crescente demanda por novos
viabilizar novos financiamentos habitacionais no financiamentos, elevando o déficit habitacional do
País e, dessa forma, contribuir para a retomada dos País para algo em torno de 10 milhões de moradias.
investimentos nesse importante setor da economia, Além da crônica escassez de recursos para ha-
responsável pela geração do maior número de em- bitação, o achatamento salarial verificado após su-
pregos entre os trabalhadores de baixa renda e de cessivos planos econômicos e a elevação do valor
menor qualificação profissional. Entre os novos pro- dos imóveis, particularmente nos grandes centros
gramas habitacionais implementados pela CEF des- urbanos, acabaram restringindo o acesso de expres-
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sivas parcelas de trabalhadores ao sistema. Isso ex- diversas formas, seja por deficiência na qualidade,
plica, inclusive, o reduzido número de interessado seja por preços exacerbados. Parece-me que a idéia
no programa de Carta de Crédito da CEF, apesar da abertura ao mercado competidor estrangeiro no
da grande procura inicial por inscrições. Quando a mercado interno tem por finalidade principal encon-
renda era suficiente, o valor do financiamento era in- trar o preço mínimo do produto, que garanta qualida-
compatível com a realidade do preço dos imóveis, o de e lucro mínimo. Nos tempos da inflação alta e do
que obrigou a CEF a elevar para R$31.500,OO o va- protecionismo nacional, as indústrias e as empresas
lor máximo da Carta de Crédito. Mesmo assim, o vo- de serviços não se preocupavam em cobrar os cus-
lume de recursos destinados ao programa é insufi- tos de produção ou de serviços - preocupavam-se,
ciente para atender à expressiva demanda por no- sim, em embutir o percentual da inflação na sua ati-
vas moradias em todo o País. vidade.

Os Programas Cred-Casa e Cred-Mac, lança- Por isso os preços foram ficando distorcidos e
dos recentemente pela CEF, destinam-se à aquisi- totalmente diferentes do mercado internacional. No
ção, reforma ou compra de material de construção, tempo de inflaçãõ alta, como não havia estímulo
mas só beneficiam as famOias com renda mensal de para investir na produção porque o "falso juro" ren-
até oito salários mínimos. No primeiro programa, o dia mais para o especufador, naturalmente a nossa
financiamento máximo será de R$10 mil e para aqui- indústria ficou totalmente despreparada frente a uma
sição de material de construção o teto é de abertura abrupta como houve.
R$6.400,OO, com juros Oentre 3 e 6,3% ao ano, mais Estamos prestes a votar a regulamentação do
a variação da Taxa Referencial (TR). Em decorrên- transporte aquaviário - por hidrovias, mares e en-
cia da limitação dos recursos da CEF para atender à costas. Trata-se de Projeto muito importante porque
expressiva demanda em todo o País, esses progra- além de desafogar o transporte rodoviário ainda con-
mas podem gerar mais expectativas do que resulta- tribui com a redução de preços.
dos práticos para a população. Lançados experi- O Conselho de Autoridades Port"liánâs-(CAP)
mentalmente em cinco Estados, esses programas procura uma nova estrutura tarifária, não uma corre-
registraram 27 mil inscrições em um mês e meio. ção, nem uma adaptação, mas um estudo que dê

Apesar de uma taxa de juros mais acessível, o condições à exploração privada do setor sem oligo
comprometimento de renda permanece como um di- nem monopólios.
ficultador para a viabilização desses programas ha- Entre as principais e indispensáveis alterações
bitacionais, em especial para as faixas de baixa ren- estão:
da. Mesmo com 89,2% dos atuais contratos de fi-
nanciamento habitacional tendo prestação de até 1) redução no número de tabelas, que atual-
R$500,OO, segundo dados da própria CEF e do Ban- mente são dezessete; passarão a cinco;
co Central, o índice de inadimplência do SFH está 2) adoção de "horas" em vez de "tonelada"
em torno de 17%, considerado elevado em se tra- como unidade referencial de grande porte das tari-
tando de um bem tão valioso como a casa própria. fas, particularmente as relacionadas à movimenta-

Como se vê, de nada adianta injetar mais re- ção de cargas, com o objetivo de estimular a produti-
vidade e assim reduzir custos (sendo fixas, as des

cursos no sistema habitacional que já não atende às
necessidades dos trabalhadores. É imperioso reto- pesas por período, quanto maior for a produtividade

horária,-rnenor será o custo unitário da movimenta-
mar a discussão em tomo da questão habitacional, ção);
envolvendo todos os segmentos da sociedade e o
próprio Congresso Nacional, com vistas a se criar 3) explicitação e separação dos preços monop-
um novo sistema que leve em conta a realidade do alistas (tarifas) e preços concorrenciais (ajustáveis
poder aquisitivo do povo brasileiro, bem como a defi- de acordo com a competição do mercado);
nição ou busca de recursos menos onerosos para 4) redução imediata dos preços monopolistas.
viabilizar massivos programas habitacionais e, des- A taxa de utilização do porto está sendo reduzida de
sa forma, reduzir o preocupante déficit habitacional R$6,73 por tonelada para R$4,42;
do País. 5) programa de redução progressiva em torno

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pro- de 7% por semestre até a redução total de 46,8%.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Assim, os investidores devem ter em vista uma
Srs. Deputados, todos nós, brasileiros, somos contra política de redução de preços tarifários e formas
a exploração que já existiu contra o consumidor, de para diminuir custos operacionais. Arrendatários e



Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO CANEDO (BlocolPL - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, os advogados goianos - e por que
não os advogados brasileiros - estão de luto com a
perda de seu Presidente, EIi Alves Forte, vitimado
em acidente automobilístico no dia 6 próximo passa
do.

Assim, minhas palavras são no sentido de re
gistrar em meu nome e no de toda a gente goiana a
nossa emoção e tristeza. Estamos fortemente abati
dos pela saudade e pela lacuna deixada.

Eli Alves Forte foi um exemplo de pessoa nas
cida sob o signo da retidão, da competência, do la
bor, da humildade, cultuando para si e pósteros o
valor do trabalho honesto.

Era um profissional do mais alto valor e da
mais elevada estirpe, o qual temos certeza passará
à história de nossa gente e de nosso povo.

Quero destacar o muito que EIi fez pelo en
grandecimento da atividade jurídica que muito bem a
exerceu como profissional liberal, dirigente maior da
entidade mater e como membro destacado do Con
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
além de sua participação efetiva do importante papel
de porta-voz da Comissão especialmente destinada
a conduzir as negociações da recente rebelião do
Centro Penitenciário do Estado de Goiás - CEPAI
GO, de repercussão nacional, numa demonstração à
Nação brasileira de postura altiva de justo merece
dor do reconhecimento de todos os segmentos da
comunidade.

Com um curriculum invejável, EIi encontrava
se no ápice de sua carreira profissional e suficiente
mente preparado para comandar o destino dos ad
vogados goianos na pronta defesa dos seus interes
ses maiores sem a paixão cega de um corporativis
mo exacerbado, colocando a OAB na linha primeira
dos interesses sociais e democráticos da Nação.

A sua categoria e toda a comunidade soube
ram render-lhe a justa homenagem, digna de um ci
dadão consciente do dever cumprido.

Outro assunto, Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, profissionais de imprensa, a classe política
brasileira tem um compromisso a ser honrado com o
projeto de combate ao desemprego que asfixia o
Brasil de hoje.
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operadores privados se pulverizarão por todo o País, o Poder Legislativo outras alternativas mais eficien-
estarão contribuindo para a redução do Custo Brasil. tes e justas para financiar o sistema público de saú-
A concorrência e a legislação devem permitir o seu de.
crescimento com novos investimentos, mais empre-
gos, e mercadorias a menor custo aqui e no exterior.

O Brasil ingressou num novo ciclo de desenvol
vimento, dentro de um contexto global, que requer
mudanças urgentes e politicamente, muitas negocia
ções para encontrar a melhor opção pacificamente.

O SR. PEDRO IRUJO (BlocoIPMDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para externar
a toda a Nação e ao povo baiano minha posição
contrária à aprovação da CPMF - Contribuição Pro
visória sobre Movimentação Financeira.

O Governo Federal, a pretexto de salvar o sis
tema público de saúde, pretende criar mais um im
posto para arrecadar R$6 bilhões.

Torna-se fundamental esclarecer, entretanto,
que a lastimável falência em que se encontra a saú
de no Brasil deve ser creditada à irresponsabilidade,
à ineficiência, ao desperdício, à falta de controle, de
fiscalização e à inversão de prioridades que predo
minam no sistema de saúde pública brasileiro. A
Saúde não precisa de mais imposto. Necessita, sim,
de gestão adequada. Prova disso é que os investi
mentos, em Saúde, duplicaram de 1992 a 1995, po
rém a situação se deteriora a cada dia.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, são
muitas as causas que desaconselham a criação da
CPMF. Esse imposto tem efeito em cascata. Além
do aumento da carga tributária e do agravamento do
Custo Brasil, incide sobre a mesma base de cálculo
das contribuições sociais já existentes, gera inflação,
aumenta a concentração de renda, onera o custo
dos empréstimos, prejudicando todos os setores
produtivos.

O caráter mais contraditório e injusto da CPMF
reside no fato de o Governo Federal querer impor
uma taxa de 0,25% sobre operações financeiras
num contexto econômico muito diferente de quando
fo,i utilizada no passado, época em que a inflação
chegava a 30% ao mês. Hoje, com inflação anual
abaixo de 20%, os reflexos negativos dessa contri
buição serão extremamente desastrosos para a nos
sa economia.

Em síntese, Sr. Presidente, como Parlamentar
inteiramente compromissado com uma política rea
lista de geração de empregos e de garantia do poder
aquisitivo do trabalhador, quero registrar nos Anais
desta Casa o meu veemente repúdio à criação da
CPMF, exortando o Governo Federal a discutir com



Ora, será que há justiça nesse procedimento?
Os fatos mostraram que não! O mesmo peso para
encargos trabalhistas e impostos tanto para os gran
des como para os pequenos e micros não foi apenas
um atentado contra a atividade privada. Esta insen
sibilidade, como sempre, desabou nas costas da po
pulação economicamente ativa.

O resultado desta lógica perversa já conhece
mos. A classe trabalhadora, a cada posto de empre
go fechado, engorda as fileiras de uma nova classe
social: a classe dos excluídos.

Mas a aprovação do novo Estatuto da Micro e
Pequena Empresa, alinhada aos. reconhecidos es
forços do Ministro da Indústria, do Comércio, e do
Turismo, Dr. Francisco Dornelles, ainda que meritó
ria não será suficiente.

As autoridades econômicas, a curtíssimo pra
zo, precisaim encontrar soluções para uma taxa de
juros baixos, antes que seja tarde demais.

Faço hoje desta Tribuna, como fiz durante a
Assembléia Nacional Constituinte, a defesa intransi
gente de tratamento diferenciado às micro e peque
nas empresas, maiores geradoras de empregos des
te País e, conseqüentemente, responsáveis pela
parcela maior do nosso desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
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Não fosse o fato de recair sobre nós a missão O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Blo~

de formular as soluções para os problemas que afli- colPPB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
gem a Nação, cabe a nós, legisladores, a atitude Presidente, Sr'ªs e Srs. Deputados, o esporte de
correta diante da possibilidade de uma solução dura- Guarulhos, do Estado de São Paulo e do Brasil está
doura. de luto. A tristeza domina a famnía esportiva, espe~

cialmente o seio mesa-tenístico. A fatalidade ceifouA partir desta semana, no Congresso Nacional,
serão dados os passos decisivos para tramitação fi- a vida do jovem Cláudio Kano, o melhor jogador de

tênis de mesa de todos os terqx>s do Brasil e o me-
nal de um novo estatuto para as micros e pequenas Ihor mesa-tenista da América Latina. Cláudio Kano

empresas. faleceu no dia 1!2 de julho, abatido por grave aciden-
Sr. Presidente, Srs. Deputados, existem hoje te de motocicleta na Marginal Pinheiros, em São

aproximadamente 4,5 milhões de pequenas e micro Paulo, Capital, sofrendo, em conseqüência, politrau-
empresas, que, espalhadas pelo Brasil, geram em- ma, choque hemorrágico e trauma crânio-encefálico.
pregos para a Nação. Mas outras, também na casa A morte dele é prematura, a sua perda é irreparável.
de milhões em sua quantidade, estão em franca ati- Cláudio Kano, nascido aos dezoito dias do mês
vidade difundindo a economia subterrânea. Precisa- de dezembro de 1965, em São Paulo, Capital, ini-
mos dar condições para que estas cresçam. ciou sua carreira de mesa-tenista aos dez anos de

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o conhecido idade, tendo dedicado vinte anos ao esporte. Foi ga-
Custo Brasil tem se apresentado como principal nhador de vários campeonatos paulistas, pentacam-
complicador para o crescimento da nossa economia peão brasileiro, pentacampeão sul-americano e te-
e, como conseqüência, da. oferta de empregos. E o tracampeão pan-americano. É recordista em meda-
que não foi compreendido, historicamente, diante lhas de jogos pan-americanos. Em 1995, consagrou-
desse quadro, é que o alto ·Custo Brasil· incide com se como o brasileiro que ganhou o maior número de
a mesma fúria sobre as pequenas e grandes empre- medalhas na história do pan-americano, sendo treze
sas. ao todo. Foi um dos responsávei~ pela projeção do

tênis de mesa brasileiro no cenário internacional.
Cláudio Kano participou dos Jogos Olímpicos

de Seul - 1988 - e de Barcelona - 1992 - e no fatí
dico dia do seu desaparecimento embarcaria para
os Estados Unidos para a sua terceira olimpíada.
Defendendo a Associação Atlética Guaru da Prefei
tura de Guarulhos, Município da Grande São Paulo,
que, com muita honra, represento neste Congresso
Nacional, Cláudio Kano seria um dos seis repre
sentantes de Guarulhos em busca de medalhas na
Olimpíada de Atlanta - EUA. Viajaria para os Esta
dos Unidos, onde disputaria um torneio em Ford
Lauderdale, na Flórida, o US Open, preparatório dos
Jogos Olímpicos de Atlanta. Depois, treinaria alguns
dias em uma cidade do Canadá e seguiria para
Atlanta .,.. EUA, para disputar a sua terceira olimpía
da.

Cláudio Kano, alegre e orgulhoso por repre
sentar mais uma vez o Brasil, estava se dedicando
com afinco para disputar a Olimpíada de Atlanta.

Segundo o Sr. Kobayshi, técnico que acompa
nhou Kano desde os treze anos:

·Se hoje o Brasil embarca para uma Olimpíada
em condições de brigar por medalhas é porque ele
nos deu essa oportunidade. Kano conseguiu tirar o
tênis de mesa brasileiro da terceira categoria e pro
jetar o nome do Brasil no cenário mundial.•



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - ~r. Presidente, srªs e Srs. De
putados, pretendo nesta tarde fazer um pronuncia
mento não somente em favor da CPMF, mas, princi
palmente, em defesa da saúde pública no Brasil.

Inicialmente, pretendo falar sobre o que o Mi
nistério da Saúde já fez em um ano e meio e sobre
os trabalhos anteriores a que deu seqüência. Quero
referir-me também ao que tem feito no combate às
fraudes, através do sistema de auditorias.

É importante ressaltar as ações do Ministério
da Saúde durante o Governo Fernando Henrique
Cardoso, como o projeto de redução da mortalidade
infantil no Brasil. Houve redução drástica do número
de óbitos, especialmente nas áreas contempladas
pelos programas que prevêem a atuação de agentes
de saúde junto às famílias. Também há o Plano Na
cional de Erradicação de Endemias, que procura
atingir doenças corno a dengue - em 1995 foram re
gistrados 100 mil casos - e a malária, além de ou
tras enfermidades, como a tuberculose, a AIDS, o
cólera, a hanseníase. Resultados satisfatórios já fo
ram alcançados, como a drástica redução do núme
ro de casos.

A respeito da questão da descentralização da
saúde no Brasil, é preciso também deixar claro que
o Govemo Federal, que tem o objetivo de municipali
zar o setor, até agora conseguiu que 102 Municípios
adotassem a gestão semiplena. Seiscentos e vinte e
oito Municípios já experimentam a gestão parcial e
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Aos pais e demais familiares, externo comovi- 2.240, a gestão incipiente. Enfim, 2.962 Municípios
da solidariedade por esse sofrido passamento. brasileiros já iniciaram o processo de municipaliza-
Somo também a solidariedade dos esportistas e da ção das ações de saúde pública no Brasil.
população de Guarulhos que foram tomados por in- É preciso também esclarecer a questão do
contida comoção. Perda irreparável! Cláudio Kano controle social e democrático do Governo Federal
deixa urna enorme lacuna. em relação à saúde. É necessário chamarmos a

Para todos, Cláudio Kano deixa um lindo ideal, atenção para a importância do Conselho Nacional
que na sua simplicidade e humildade elevou o nome de Saúde, dos 27 Conselhos Estaduais de Saúde e
do Brasil no mundo inteiro pela sua trajetória glorio- dos 2.962 Conselhos Municipais existentes.
sa, sintetizada com justeza, nas palavras do Sr. Com as conferências nacionais de saúde, o
Alaor Gaspar Azevedo, digno Presidente da Confe- povo brasileiro, especialmente os setores mais Iiga-
deração Brasileira de Tênis de Mesa: dos à saúde, está tendo oportunidade de discutir de-

·0 Brasil teve vários bons jogadores, mas só mocraticamente todos os problemas ligados à saúde
um gênio: Cláudio Kano. Ele conseguiu levar o País pública no País. Esse tem sido um espaço extrema-
do Terceiro para o Primeiro Mundo do tênis de mente democrático de discussão do assunto.
mesa. Poucos conseguiram, como ele, associar o É preciso também deixar claro que durante
nome como símbolo de uma modalidade.· todo esse tempo o Govemo Federal tem trabalhado

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- financiamentos no Banco Mundial para concluir to-
sa-se ao das as obras inacabadas do Ministério da Saúde.

Esse processo de financiamento junto ao BIRD já
está praticamente concluído.

É importante ressaltar o desempenho da atual
administração do Ministério da Saúde e da anterior.
Dentre as suas realizações em 1995, além das já ci
tadas, destacam as seguintes:

- disponibilização de algo em tomo de 200 mi
lhões de doses de diferentes vacinas, que, segura
mente, permitem continuar impedindo a ocorrência
anual de aproximadamente 3.530 casos de paralisia
infantil; 153.400 casos de sarampo; 6.100 casos de
difteria; 70 mil casos de coqueluche; 2 mil casos de
tétano, além de grande número de óbitos por essas
e outras doenças, tais como a hepatite B e a menin
gite;

- aplicação de mais de 700 mil doses de soros
hiperimunes que impediam que mais de 5 mil pes
soas morressem por picada de cobra; 2.500 por pi
cada de escorpião, e 1000 por picada de aranhas
venenosas, para citar apenas alguns;

- utilização de 124 tipos de medicamentos que
devolveram a saúde ou reduziram o sofrimento de
milhares de pessoas com tuberculose, hanseníase,
leishamaniose, esquistossomose, malária, diabetes,
hipertensão arterial, dentre outros;

- implantação de programas de saneamento
(abastecimento de água, esgotamento sanitário e
tratamento de lixo), em 598 Municípios, abrangendo
977 localidades, principalmente nas Regiões Norte e
Nordeste do País, para prevenção de doenças de
veiculação hídrica, tal como a cólera, além de

J

147.930 melhorias habitacionais pªra a prevenção
de doenças, tal como a de Chagas-:-
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- suplementação alimentar, com expansão dos drogas, bem como comercializá-Ia no País), cujas
120 Municípios conveniados em 1994, para um total autorizações de funcionamento foram canceladas;
de 872 Municípios e, aproximadamente, 3 milhões - inspeção de 98 Unidades Hemoterápicas -
de crianças desnutridas, de 6 a 23 meses, beneficia- os chamados hemocentros - em programa sema-
das com o programa "Leite é Saúde", em 1995, além Ihante, e já em 1996 procedendo à interdição de ca-
de distribuição de vitamina A nos Estados do Nor- torze deles (seis definitivamente), numa abrangência
deste e no vale do Jequitinhonha, atendendo a mais de 73% do sangue utilizado no SUS;
de 4 milhões de crianças; - tratamento direto de 923 mil e 490 pacientes

- realização de campanhas de informação, portadores de doenças causadas por vetores (mos-
educação, comunicação em saúde para combate à quitos, barbeiros, etc.);
Aids, à mortalidade na infância, ao dengue, à malá- - realização de 2 milhões, 224 mil e 778 exa-
ria, à mortalidade materna, ao tabagismo, ao câncer mes hemoscópicos para o diagnóstico da malária;
de mama, etc; outros 231 mil e 869 para filariose e 74 mil e 305 .

_ implantação de equipes de Agentes Comuni- exames sorológicos para Doenças de Chagas em
tários de Saúde em 1.088 Municípios, num total de escolares, etc; e
40 mil agentes, viabilizando o acesso à informação e - promoção de vacinação anti-rábica em 11 mi-
cuidados básicos de saúde a aproximadamente 20 Ihões, 749 mil e 830 cães; 2 milhões, 223 mil e 332
milhões de pessoas, anteriormente excluídas por gatos e 11 mil e 40 outras espécies de animais.
completo desse tipo de assistência. Na área de É preciso também, Sr. Presidente, dizer o que
atuação desses agentes, já foi possível constatar a o Ministério da Saúde tem feito em relação ao com-
redução de 28,4% dos óbitos de bebês menores de bate e punição às fraudes existentes no Sistema de
um ano, do início de 1995 para o início de 1996, par- Saúde.
ticularmente na região Nordeste; Desde o início do Governo, em continuidade

_ pagamento de faturas hospitalares relativas a àquilo que havia sido começado no Governo Itamar
2 milhões, 266 milhões e 661 mil partos normais ou Franco, na gestão do Ministro Santilo, este Ministé-
cesáreos; 682.898 infecções respiratórias em crian- rio vem atuando ativamente no combate às fraudes.
ças; 49.510 cirurgias cardíacas, além de 46 trans- Um conjunto de 134 críticas, entre as quais as rela-
plantes de coração; 1.530 transplantes renais; 242 cionaclas a incompatibilidade entre sexo ou tempo
transplantes de medula óssea; 71 transplantes de de permanência e procedimento, foi implantado e
outros órgãos e outros tipos de procedimentos c1íni- aperfeiçoado no sistema informatizado de controle e
cos e cirúrgicos eletivos e de urgência de todos os pagamento das internações hospitalares (AIHs).
níveis de complexidade, num total de 12 milhões, Pela incompatibilidade do procedimento/diagnóstico
646 mil e 200 internações; com sexo, foram rejeitadas 3.920 AIHs, enquanto

que por sua incompatibilidade com o tempo de per-
- pagamento de 1 bilhão, 229 milhões, 959 mil manência foram rejeitadas e não pagas 178.665. Ao

e 408 procedimentos realizados ambulatorialmente, todo, foram rejeitadas, em 1995, apenas 1 milhão,
sem hospitalização, entre os quais, tratamento dialí- 29 mil e 940 AIHs pelas críticas informatizadas.
tico para cerca de 25 mil pacientes renais crônicos. Outro resultado dessas medidas foi a redução

Já em 1996, foram pagas faturas relativas a 3 proporcional e em números absolutos do quantitativo
milhões, 989 mil e 295 internações e 401 milhões, de AIHs com menos de dois dias de permanência
761 mil e 189 procedimentos ambulatoriais realiza- apresentadas e pagas, bem como a alteração do
dos de janeiro a abril deste ano; perfil dessas internações, quando comparado o

- vistoria de 638 indústrias farmacêuticas e far- ocorrido em anos anteriores com o segundo semes-
moquímicas instaladas em· todo o território nacional tre de 1995.
pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério Durante todo o ano de 1995 e primeiro semes-
da Saúde, em cooperação técn.ica com as Secreta- tre de 1996, foram realizadas pela Secretaria de As-
rias Estaduais de Saúde, sendo interditadas, parcial sistência à Saúde, do Ministério da Saúde, inspeçõ-
ou totalmente, 161 delas, cujas irregularidades pc-- es bimensais sistemáticas em todos os Estados, vi-
deriam colocar em risco a saúde da população. sando detectar e corrigir erros nos sistemas de pro-
Além disso, foram descobertos cerca de 200 labora- cessamento das contas ambulatoriais e nos fluxos e
tórios fantasmas (sem instalações físicas, mas com critérios de distribuição de Autorizações para Inter-
CGC e registro que lhes permite importar e exportar nação Hospitalar - AIH.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira I I 1982I

Em 1995, foi elaborada e efetivamente implan
tada a regulamentação do Sistema Nacional de Au
ditoria, através do Decreto nº 1.651/95. Por esse de
creto, cabe a cada nível de Govemo constituir o res
pectivo órgão de controle, avaliação e auditoria, defi
nindo sua estrutura, recursos e metodologia de tra
balho. É função desse órgão definir instrumentos
para realização das ações de controle, avaliação e
auditoria; consolidar as informações necessárias;
analisar os resultados obtidos em decorrência de
suas ações; propor medidas corretivas necessárias
e interagir com outras áreas da administração, vi
sando o pléno exercício pelo gestor de suas atribui
ções, tal como definidas por esse instrumento legal.
Ainda segundo esse decreto, as ações de controle
deverão priorizar os procedimentos administrativos
prévios à autorização da realização de serviços e or
denação dos respectivos pagamentos.

Em 1995 a 1996, foram realizadas pelo Ministé
rio da Saúde 4 mil 670 auditorias e realizados quinze
treinamentos nos Sistemas de Informação Ambulato
rial e Hospitalar do SUS, em que foram capacitados oi
tenta auditores e 170 outros técnicos de controle e
avaliação das três instâncias de Govemo (treinamento
previsto para mais 660 técnicos até o final deste ano).
Tais treinamentos têm o objetivo de evitar a ocorrência
de fatos injustificáveis em toda a rede de unidades
prestadoras de serviços à população assistida pelo
SUS, tais como os verificados em relação à Clínica
Santa Genoveva, no Estado do Rio de Janeiro.

A partir desse evento, medidas já foram toma
das no sentido de que sejam realizadas auditorias
técnicas, analítico-operativas e contábeis em outros
quinze serviços de assistência hospitalar, no Rio de
Janeiro, a pacientes sem ·possibilidade terapêutica,
além da já mencionada Clínica Santa Genoveva.

Encontra-se em fase de elaboração um projeto
que permite o monitoramento contínuo dessas uni
dades prestadoras de serviço, além de um trabalho
intensivo de auditoria em todo o território nacional.

Em outubro de 1995, aproximadamente quatro
meses antes das ocorrências de Caruaru, foi desen
cadeada por esse Ministério uma ação nacional de
avaliação da qualidade dos serviços oferecidos pe
las 492 unidades de tratamento dialítico à população
assistida pelo SUS. Entre outras iniciativas, essa
ação devolveu a definição de um il)strumento ade
quado para esse fim e a realizaçãb de um treina
mento, com a participação de 102 técnicos das
áreas de Auditoria, Vigilância Sanitária e membros
das comissões estaduais de nefrologia e da Asso
ciação Nacional dos Renais Crônicos.

Os trabalhos em curso, já concluídos em treze
Estados, revelam distorções variadas, cujas correçõ
es já foram iniciadas em cooperação com os Esta
dos e Municípios.

Em razão das ocorrências verificadas em Ca
ruaru, o Ministério da Saúde, além de manter conta
to permanente com aquela cidade, enviou uma equi
pe técnica para o local, que, juntamente com a Se
cretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, proce
deu ao levantamento da situação e adotou providên
cias cabíveis.

Enfim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, de
documentos do Governo Federal e do Ministério da
Saúde extraí esses dados referentes ao combate a
fraudes e às auditorias que têm sido efetivamente rea
lizadas pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso.

Falarei um pouco também sobre as ações de
saúde desenvolvidas pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso nesse um ano e meio de Governo.
Abordarei a proposta da CPMF nos minutos que me
restam, pedindo aos colegas que irão me apartear
que o façam dentro da maior brevidade possível.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Pi
notti e, em seguida, a nobre Deputada Ceci Cunha.

O Sr. José Pinotti - Deputado Marconi Perillo,
ouvi com atenção as palavras de V. EXª, como sem
pre muito bem embasadas em númems bastante
significativos, fornecidos pelo Ministério da Saúde.
Antes de fazer uma pequena interpelação a V. EXª,
devo dizer desde logo que defenderei a CPMF e vo
tarei a favor dessa proposta. Conversando com o
Ministro Adib Jatene, conseguimos que S. EXª modi
ficasse o projeto em função daquilo que realmente
queremos, ou seja, que a totalidade dos recursos se
destinem aos setores de saúde e filantrópico - como

. se pode chamá-lo. Dito isso, quero declarar que os
números que V. EXª apresentou são todos verdadei
ros e retirados do computador do Ministério da Saú
de. Mas não escondem outros relativos ao aumento
da mortalidade e da morbidade, tanto no que se re
fere a doenças do passado não resolvidas - dengue,
turberculose, etc. - quanto a enfermidades do pre
sente - cardiovasculares, neoplasias, etc. - as quais
têm concorrido muito para o aumento do índice de
mortalidade e morbidade no Brasil, maior a cada ano
do que nos países desenvolvidos.

Isso significa, primeiro, que precisamos injetar
mais recursos no setor de saúde, sem dúvida algu
ma, e, segundo - e aqui aproveito para endossar as
palavras de V. EXª que virão em favor da CPMF -,
precisamos modificar a forma de gastar esse dinhei
ro, com o fim de evitar um desperdício anual de,



19822 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAOOS Julho de 1996

pelo menos, 1 bilhão e meio ou 2 milhões de reais, Sr. Presidente, quero falar de algo que é públi-
em mãos de instituições privadas, lucrativas e frau- co e notório. Todos sabemos perfeitamente que o
dulentas, como a Santa Genoveva, no Rio de Janei- Governo Federal - o próprio Ministro da Saúde o
ro, e as instituições responsáveis pela tragédia de afirma em todas as reuniões - tem gasto mais de
Caruaru, assim como outras que existem aos milha- 90% dos seus recursos de custeio com a saúde pú-
res neste País. Muito obrigado, Sr. Deputado. blica. Mais de 90%! Sobraram cerca de 750 milhões

O SR. MARCONI PERILLO - Sou eu quem de reais para custeio da máquina pública, e o Gover-
agradece a V. EXª pelo aparte. no Federal investiu na saúde aproximadamente 670

Com a palavra a ilustre Deputada Ceci Cunha. milhões. O Govemo não pode gastar mais. É impos-
A Srl Ceci Cunha _ Deputado Marconi Periflo, sível, impraticável, não há fonte de recurso para tal.

quero parabenizar V. EXª pelo relato autêntico que Por essa razão resolveu-se adotar a solução
faz da prestação de contas do Ministério da Saúde e da CPMF. Não há outra saída. Não adianta fazer de-
dizer da minha preocupação com esse setor no Bra- magogia aqui na Câmara sobre a questão. De nada
si!. Esta Casa já sabe que sou a favor da CPMF, até adianta Parlamentares da Oposição proclamarem
porque reconheço que neste momento é a forma de aos quatro cantos que o Govemo Federal gastou o
socorrer o nosso povo no que se refere à saúde. dinheiro da Saúde e da Educação com o PROER.
Muito ternos ainda a fazer no Brasil nessa área. Essa é uma falácia muito grande. Todos sabemos
Prestar assistência médica não é só levar um profis- que o Governo Federal utilizou, para o PROER, re-
sional à cabeceira do doente e dar-lhe um remédio cursos do próprio Sistema Financeiro Nacional, que
ou interná-lo num hospital e operá-lo. A assistência tem o sentido único de proteger os poupadores e os
à saúde compõe-se de um conjunto de ações que depositantes.
leva o bem-estar ao cidadão. E o Brasil precisa dis- Sr. Presidente, sabemos que a saúde pública
so. Neste momento estamos passando por uma brasileira precisa de recursos - e com urgência. Se-
grande transformação, e o brasileiro está morrendo ria insensível de nossa parte não prestarmos aten-
à míngua. Esta Casa precisa observar de perto essa ção às grandes filas que se formam nos hospitais
terrível situação. Como disse muito bem o querido públicos, filantrópicos e privados por esse Brasil afo-
Deputado que me antecedeu, nós precisamos saber ra. Seria até desumano negarmos o voto e o apoio a
direcionar esses recursos da saúde para proporcio- essa medida que tem por objetivo reduzir sensivel-
nar melhores condições de vida ao nosso povo. Pa- mente os problemas da saúde pública no País, es-
rabenizo V. Exª pelo seu projeto e por seu pronun- pecialmente neste momento em que os Líderes des-
ciamento. Vamos juntos ajudar os brasileiros mais ta Casa chegam a um acordo: o prazo de duração
necessitados. A CPMF é necessária e urgente neste desse imposto provisório será de um ano e não mais
instante. Muito em breve, teremos de direcionar re- de dois, como previsto. Além disso, esses recursos
cursos para a saúde de forma a que não venhamos serão utilizados exclusivamente pelos setores da
a pedir esmolas a cada momento. As pessoas estão saúde pública, entidades conveniadas filantrópicas
precisando de assistência não só no que se refere a e, principalmente, pelos setores de prevenção de
doenças endêmicas. Sabemos que a incidência de endemias e áreas mais importantes da Fundação.
tuberculose e de esquistossomose está aumentando Nacional de Saúde. É preciso deixar issO claro, Sr.
no Nordeste, assim como muitas outras endemias.. Presidente.
Mas a população precisa de atenção também no Uma outra falácia que tem sido propalada é
que diz respeito a condições de vida, moradia, em- que esse imposto vai prejudicar o cidadão brasileiro.
prego e bem-estar. Ora, Sr. Presidente, retirar vinte centavos de um sa-

O SR. MARCONI PERILLO - Deputada Ceci lário de cem reais não é grande coisa, quando se
Cunha, agradeço a V. EXª e ao Deputado José Pi- pretende salvar a saúde pública no Brasil. Um real.
notti os apartes, os quais incorporo ao meu pronun- para quem ganha quinhentos reais não é grande caio:
ciamento. sa, repito, quando se pretende salvar a saúde públi-

Antes de conceder a palavra aos ilustres Depu- ca no Brasil.
tados Wilson Campos e Roberto Balestra, falarei E, mais do que isso, também é importante res-
apenas um pouco sobre as razões por que estou de- saltar, Sr. Presidente, que este é um imposto que
fendendo a CPMF - até mesmo em função do tem- afeta mais as elites. Aliás, com certeza, as elites são
po. Ao final, com muito prazer, concederei o aparte a os setores que mais estão gritando. Esse imposto
S. EXªs não afetará, com certeza, 'os setores mais pobres do



Durante o discurso do Sr. Marconi Pe
rillo, o Sr. Wilson Campos, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Jovair Arantes § 2º do art. 18
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jovair Arantes) - Conti
nuando o Grande Expediente, concedo a palavra ao
Deputado Sérgio Miranda, do PCdoB de Minas Ge
rais. S. Ex!! disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o velho Marx, no "18 Brumário", ao fazer
um comentário sobre o golpe de Estado de Luís Bo
naparte, disse que a história se repetia e acontecia
duas vezes: a primeira, como tragédia; a segunda,
como farsa. Este pensamento de Karl Marx aplica-se
como uma luva ao novo escândalo do Orçamento a
que estamos assistindo. O primeiro foi uma tragédia
que resultou na CPI do Orçamento, que procurou
desvendar a cultura do Estado nacional, no sentido
de como se aplicamos recursos públicos. Ele cum
priu apenas em parte; aliás, em pequena parte, a
sua tarefa.

Hoje, o tom de farsa do escândalo no Orça
mento se dá porque figuras políticas que se afirma
ram na vida pública nacional defendendo ética, prin
cípios morais e que tiveram atuação decisiva na Co
missão de Orçamento, quando chegam ao poder
adotam métodos semelhantes.

Sr. Presidente, farei um breve histórico para
que os Deputados entendam o que está ocorrendo
no Orçamento público nacional.

A partir da CPI doOrçamento, não tivemos Or
çamento em 1994. O Orçamento para aquele ano foi
votado em outubro, sendo votada a proposta do Go
verno.

Tivemos um Orçamento em 1995, quando to
das as emendas aprovadas pelo Congresso Nacio-
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Brasil; pelo contrário, beneficiará os setores que não O Governo Federal e nós que aqui defende-
têm acesso à saúde. mos a instituição da CPMF não queremos muito,

Ouço, com muito prazer, o ilustre Deputado mas 0,20%, ou seja, vinte centavos em cada cem
Wilson Campos. reais, apenas isso, para tentarmos resolver o proble-

O Sr. Wilson Campos - Deputado Marconi ma da saúde pública no Brasil ou pelo menos redu-
Perillo, nesta tarde e quase noite, esta Casa tem a zir o sofrimento daqueles que tanto precisam da
rara felicidade de ver um jovem como V. Exª de- saúde pública. Defendo, também, o SUS, porque é
monstrar a todos sua competência, seu amor pelo extremamente importante para o Brasil.
Brasil, através de seu pronunciamento. A propósito, Quero, ao encerrar minhas palavras. fazer um
para rara felicidade desta Casa, encontram-se no apelo à bancada do PSDB, já que agora existe esse
plenário dois goianos: um falando para o Brasil, e o acordo sobre a vigência de um ano e sobre o per-
outro presidindo a sessão. Outra felicidade para V. centual de 0,20%. para que todos marchemos juntos
E~ foram os apartes de dois técnicos que me ante- pela aprovação da CPMF.
cederam: Deputados José Pinotti e Ceci Cunha.
Eles, juntamente com V. Exª, acreditam que temos
um dever principalmente para com a classe traba
lhadora. Esperamos que este dever seja cumprido,
dever esse ressaltado principalmente nas palavras
alusivas de V. E~. Portanto, receba um abraço des
te companheiro e admirador.

O SR. MARCONI PERILLO - Agradeço ao De
putado Wilson Campos o aparte e o incorporo ao
meu pronunciamento.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Roberto
Balestra, nestes poucos segundos que me restam.

O Sr. Roberto Balestra - Nobre Deputado
Marconi Peri/lo, quero enaltecer o cuidado que V.
E~ teve em apresentar ao Congresso Nacional de~
talhes tão importantes a respeito do funcionamento
e das atribuições do Ministério da Saúde. Divirjo de
V. Ex!! em alguns aspectos. Todavia, quero cumpri
mentá-lo e deixar claro que V. E~, com muita com
petência, soube defender a tão sonhada CPMF. O
Govemo, logicamente, estará lutando, ainda nesta
tarde, para aprová-Ia. Mas fique ciente de que V: Ex!!
deu aos Parlamentares informações as mais impor
tantes a respeito do Ministério da Saúde.

O SR. MARCONI PERILLO' - Deputado, Ro
berto Balestra, agradeço imensamente a V. Ex!! o
aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.

Concluindo, srªs e Srs. Deputados, já que não
terei como falar mais a respeito da minha convicção
Sobre a aprovação da CPMF - havia preparado al
gumas páginas, apenas para contribuir com os Par
lamentares aqui presentes'para uma análise' mais
profunda -, quero apresenfar um último dado.

Os gastos per capita do Brasil em relação à
saúde pública são de cerca de noventa dólares por
ano. A· média na América Latina é de 200 dólares.
Na França, nos Estados Unidos, no Canadá, no Ja
pão e em outros países desenvolvidos, esses gastos
médios Per capita chegam a 1.500, 2.000 dólares.
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nal foram vetadas pelo Ministério que assumiu o po- re o seu nome nela e direciona para onde vão os re-
der - o Ministro José Serra. cursos. Já as emendas globais não registram, em

No ano de 1996, pela primeira vez, temos um sua forma, quem indica. Existe uma norma na ques-
Orçamento votado no Congresso e executado por tão orçamentária que é o QDD, o detalhamento das
este Governo. Nesse Orçamento procurou-se resga- despesas, mas é preciso que haja nas emendas glo-
tar a credibilidade da Comissão de Orçamento. Tal bais o QI, quem indica.
orçamento foi feito baseado numa nova Resolução - Quais são os problemas que ocorrem com a
Resolução n2 2, -, incorporando a idéia de emendas atual execução orçamentária? Por acaso, a lei elei-
coletivas, emendas de bancadas e emendas de Co- toral exigiu que, até o dia 30 de junho, fossem publi-
missão. Ele fixou um critério para as emendas indivi- cados todos os convênios realizados entre a União e
duais. Compreendeu o princípio de que todos os De- os Municípios. Tivemos, então, uma oportunidade
putados devem ser iguais, devem ter valor eqüânime rara de concentrar aquilo que era diluído durante
para distribuir entre os Municípios, em obras de ça- todo o ano.
ráter eminentemente social. No entanto, a partir daí, revela sua alma, seu

Todo esse trabalho tem um conteúdo político, esqueleto. Dessa forma, podemos identificar os pri-
que é o resgate, para esta Casa, da dignidade, da vilégios e os preconceitos.
votação da principal lei que esta Casa vota: a Lei Or- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, os con-
çarnentária Anual. vênios realizados têm duas origens no Orçamento: a

Ouço, com prazer, o Deputado Bonifácio de das emendas individuais dos Parlamentares e a das
Andrada. emendas globais. Nas emendas individuais, o Go-

O Sr. Bonifácio de Andrada - O pronunciamen- vemo Federal agiu a partir de um relatório, que, se-
to de V. Ex'! é da maior importância, haja vista que o gundo a imprensa, cada Ministério possui, baseado
que está havendo hoje no País é o inverso do proces- nas notas de cada Deputado. Tivemos aí o precon-
so democrático. Na prática, não é mais o Par1amento ceito político e as preferências para certos Parla-
que está elaborando o Orçamento, mas os tecnocratas mentares. Sinceramente, não cOndeno um Deputado
do Poder Executivo. E o que é grave, às vezes, à reve- que aprove dez, quinze emendas para seus Municí-
lia dos próprios Ministros de Estado e do Presidente da pios. Condeno o fato de uma parcela aprovar quinze
Repúfica. Isso é gravíssimo. Se esta Casa não reagir, emendas e a maioria, zero. É isso que condeno, por-
com alterações constitucionais, enfrentando essa que o critério equânime da divisão de verbas no Or-
questão muito séria, que vai de encontro ao povo, aos Çamento para emendas dos Deputados. não é r~s-

seus representantes - corrio também no caso da me- peitado pelo Executivo. No entanto, o mais grave
dida provisória-, iremos cada vez mais enfraquecer o não são as emendas individuais dos Parlamentares,
Par1amento brasileiro, a democracia, a representação mas, sim, as emendas globais, os guarda-chuvas.
política, e todos nós ficaremos apenas como figuras Os problemas surgem a partir de três ·ordens. A pri-
decorativas dentro de um salão bonito, mas sem na- meira delas é o critério político; clientelista e fisio,ló-
nhuma expressão. . gico na divisão dos recursos públicos. Oútro dia ar-

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Muito Obrigado, gumentei aesse respeito na Comissão e alguém me
Deputado Bonifácio de Andrada. aparteou dizendo: "Mas Governo é Governo, Ele dá

Eu não e&tou aqui como promotor nem como a verba para quem ele qUiser". Isso não é verdade.
lnvestigador· de falcatruas~ Estou aqui defendendo o O dinheiro não é do Governo. Essa é uma concep-

.Poder Legislativo, que deve votar o Orçamento e ção'deformada de' Estado. O dinheiro é público; ele
.. deve ter algum controle sobre os gastos públicos. não é de um partido. E os critérios de distribuição

Sr. Presidente, Srl's e·Srs. Deputados, este foi dos recursos públicos'devem ser claros, transparen-
um breve histórico do processo qrçamentário atual. tes e abertos. Tentar· utilizar os recursos públicos
A imprensa, desinfor~da, quero':crer, quando dis- para ganhar as eleições de 3 de outubro é' urna de-
cute o Orçamento sempre questiona as emendas formação da política b'rasileira. E, lamentavelmente,
dOs Parlamentares. Ora, as emendás' dos Párlamen-! o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo-
tares são poucas e movimentam pbucos recursos. so, que passou a vida toda escrevendo nos seus li-
As grandes distorções no Orçamento estão localiza- vros o caráter patrimonialista do Estado, quando as-
das pr''1cipalmente nos encargos' financeiros da sume o poder age da mesma forma.
União, 'las emendas globais, nos guarda-chuvas. O Sr. Nilmário Miranda - Deputado Sérgio Mi-
QuandC' um )eputado redige uma emenda, ele inse- randa, V. Ex'! me permite um aparte? ..
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o SR. SÉRGIO MIRANDA - Pois não, nobre
Deputado Nilmário Miranda.

O Sr. Nilmário Miranda - Deputado Sérgio Mi
randa, estou acompanhando o pronunciamento de
V. Exil, com o qual concordo inteiramente. Hoje li
nas páginas do Correio Braziliense matéria a res
peito de uma alegação do Ministro Antonio Kandir.
S. Exil dizia que Belo Horizonte, Porto Alegre, São
Paulo não tinham emendas ou projetos. Portanto,
não foram discriminados. Quero dizer, nobre Depu
tado Sérgio Miranda - essa informação obtive com
V. Exil -, que se trata de mais uma mentira. Havia,
sim, emendas para Belo Horizonte, da sua e da mi
nha autoria. São emendas importantes, sérias, para
as quais não foram feitos convênios e nem liberados
recursos, e a Prefeitura de Belo Horizonte entrou
com projE~toS. São projetos bem elaborados, sérios,
sem intermediação de lobistas, para o Habitar Brasil,
o Proinfra e para o Programa Social de Saneamen
to, PAS. Enfim, isso foi realizado no tempo certo,
obedecendo a todas as regras. E, lamentavelmente,
a Prefeitura de Belo Horizonte foi discriminada. Dias
depois, cinicamente, o candiejato.do PSDB, naquela
capital, alegou que ..faltou competência para qué Os
recursos fossem transformados em convênios. Que
ro que ele diga o que é comp~tência: se não é ela
borar e aprovar emendas, fazer projetos bem feitos
e sérios. Se para ele competência é usar ainterme
diação de lobistas ou outros lliecanismos. condena
dos por esta Casa na CPI do Orçamento, só posso
atribuíi" a palavra "competênCia" aprocedimentos es
cusos. Não creio que isso possa ser' aCeito pe'la Câ
mara dos Deputados. Apóio. inteiramente todos os
.conceitos que V. EXª.emite ~ sinto-me emiergonlia
do, também, depois dé têr participádo'dá CPldo Or
çarriento,por assistir ao mesmo cretinismo; :neste
momento, não só paraGom Mirlqs Gera!s, ,mas,para

. com todo o País.

O SR. 'SÉRGIO MIRANDA :.. Agr~d~ço a V.
Exã ci aparte, 'Deputado Nilrnário Miranda. ."

Srs. Parlamentares, volto a chamar a atenção
de todos para este assunto. Se prevalece O' critério
clientelista, eleitoreiro,· na dis,ribuição de recu~os,

. pergunto a V. Exas: quem vai apresentar emendas
ao Orçamento de 1997, sabendo-se que as questõ
es não se decidem nesta Casa, mas no .~mbito da
execução?

Durante a CPI do Orçamento, dizíamos que o
problema mais grave, no que diz respeito à manipu
lação dos recursos públicos, não estava no Con
gresso Nacional, mas no processo de execução or
çamentária. Portanto, era no âmbito do Executivo
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que se dava a manipulação, a ação dos lobbies,
que se verificavam os interesses escusos, numa ca
deia de sete elos, nos quais discute-se a elaboração
e a aprovação do Orçamento. O Congresso tem
apenas um desses elos, ou seja; na votação e apro
vação do projeto, sem esquecermos da execução
orçamentária. Entendo que nas escolhas mais im
portantes para a liberação de verbas é que se dava
o processo de corrupção.

Os problemas são de três ordens. A primeira, o
clientelismo; a segunda, a permissividade da ação
de escritórios de representação que procuram Pre
feituras e em troca de uma percentagem sobre libe
ração de recursos prometem incluí-Ias no Orçamen
to. Insisto: não critico, é justo. Critico apenas os pou
cos recursos que o Govemo gasta na área social e
nos seus investimentos.

Mas, Srs. Deputados, o ambiente de permissi
vidade é tal que cada um de V. EXªs sabe contar his
tória de um Prefeito amigo que foi procurado por um
desses escritórios para, em troca de 20%, incluir sua
cidade no Orçamento. E o mais grave, que vai mere
cer uma pesquisa a longo prazo na distribuição de
recursos genéricos: quem foi beneficiado? Esses
convênios são para obras novas? Se são, já estão Ii
áàdàs? Quem vai se encarregar de fazê-Ias?

.A busca de um ,esclarecimento desses assun
tos vai revelar muita coisa.

Vai revelar, por exemplo, que desde a discussão
do Orçamento deram privilégios ao Ministério do Pla
nejamento. Já quando foram feitos os contingencia
mentos, em uma nota técnica da· Comissão de Orça
mento, discutia-se as. verbas, fruto de emendas, por
que elas envolvem principalmente três Ministérios: o
da,Saúde, o da Educação e o do Planejamento.

Para a saúde são poucos os recursos, porque
a fonte mais "importante das verbas, a CPMF, não foi
aprovada. As emendas' Joram cortadas, como man
daaLDO.

A educação, diz à nota, tem uma boa equipe.
Mas' o MPO - e esse· .comentário, Srs. Deputados,
surgiu antes das denúncias - agiu de modo confuso,
ao criar dificuldades para ,depois ,propiciar as facili
Oades. Os Prefeitos teriam de se dirigir à Caixa Eco
Aô!'Di9a Federal e lá elltregar os seus projetos. A
Caixa faria uma primeira seleção técnica e, depois,
.os projetos;riam para0 Ministério do Planejamento
para fazer o,que se c(?I)\(encionou,chamar hierarqui
zação e seleção. Para mim,hierarquízação e sele
ção é um t?l.Ifemismo para clienteJismo e fisiologis
mos. Quaisps critérios? ,Como foram repartidos os
recursos? F?c)r que Bel? Horizonte, que apresentou
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quatro projetos em tempo hábil, foi discriminada? bre a execução governamental do Orçamento da
Dois deles, fundamentais, foram premiados na Con- República, que não deve repetir o que fez a CPI
ferência Habitat li, em Istambul. Por que zero para passada, que examinou apenas a questão da Co-
Belo Horizonte? Por que nenhum recurso? Por que missão de Orçamento. Ela deve ir agora mais a fun-
as Capitais dirigidas pelos partidos de esquerda não do sobre o que se está passando na execução des-
foram beneficiadas, Srs. Deputados? Aí fica eviden- se Orçamento. Muito obrigado.
te a utilização política. O SR. SÉRGIO MIRANDA - Muito obrigado,

Essa pesquisa vai ser feita. Aprendemos, na nobre Deputado Haroldo Lima. V. Ex" mostrou o
CPI do Orçamento, que a regra de ouro da manipu- ponto: é evidente que quem tem alguma experiência
lação de recursos públicos era complicar, criar difi- no Congresso, na Câmara, sabe que esse escânda-
cuIdades para, depois, vender as facilidades. Essas lo vai dar em alguma coisa. Ou aqui dentro, através
facilidades estão sendo trocadas por votos, por privi- de uma CPI, ou lá fora, através de denúncias públi-
légios e estão sendo negociadas, Srs. Deputados! caso As informações, por mais bem guardadas, um

O Sr. Haroldo Lima - Permite-me V. Ex" um dia saem do armário, um dia são divulgadas e aos
aparte, Deputado Sérgio Miranda? poucos vão-se fazendo as contas. E irá ficar eviden-

O SR. SÉRGIO MIRANDA _ Ouço com pra- te a denúncia que hoje estamos fazendo. Fazemos
zer V. Ex" 'depúblico um alerta à Casa: existe um problema po-

, . •.. lítico fundamental. Se este Parlamento omitir-se, o
O Sr. Harold~ Lima - Deputado S~r~1O Mlran- papel do Poder Legislativo na elaboração orçamen-

da, o que V: EXª d!sc~te na tard~ de hOJe e um f~to tária vai se reduzir a zero, o Congresso não vai cum-
de enorme Importancla para a vida do nosso Pais, prir sua função
em especial para a vida do nosso Congresso. Na . . _
realidade, por um lado, é um desrespeito aberto ao E.o G~vern? tem_de e~lK?ar essas três questo-
nosso Congresso a manipulação que o Governo faz es báslca~. a utlllzaçao~ prrnclpalmente nas.e~n-
sobre a execução do Orçamento. Mas o que é mais das g~obals ~ na~ gen~ncas.' do~ recu~os publtc?s,
grave, e que V. Ex" acentua, é que o Governo ele- ~om fins eleit~r~lIS e c"ent~~I~tas, a açao de escritó:
geu um critério abusivo de privilegiar todos aqueles ~IOS de contabilidade, escr~orros de lol:?b~ em ~rasl-
que o apóiam e de perseguir aberta e acintosamente lia e nos Es.ta~s, que estao tr,?Cando a Inc~~ao de
todos aqueles que não fecham liminarmente com ele recursos pubh~os na execuçao orçamentana das
em todas as questões. Os fatos que V. Ex" trouxe emendas gené~as por ~ercentagen~.
agora ao conhecimento desta Casa e que já vêm . E a terceira questao, Sr. Presidente, o exame
sendo discutidos por nós todos, e que seguir-se-ão a mais Aa~rofundado de quem está. executand~ es~
diversos outros, precisavam ser investigados. Devo convenros, talvez aqueles d~ ~al~ de 500.mil reais.
dizer a V. EXª que na Bahia também há casos abso- Quem os exec_uta? Houv~ !lCitaça~? Quais ~ em-
lutamente espantosos. Uma cidade pequenina do presas que estao se benefiCiando diSSO? Quais?
meu Estado - Antas - teve uma das maiores dota- Srs. Deputados, hoje, na Comissão de Orçamen-
ções orçamentárias e não se sabe bem de onde sur- to, começamos a tentar resgatar esse papel do Con-
giu. As cidades de Itabuna e Ilhéus, grandes centros gresso. Através do seu Presidente, Deputado Sarney
urbanos do meu Estado, não receberam dotação al- Filho, foi apresentado um requerimento para convoca-
guma porque uma está controlada por força oposi- ção do Ministro Antônio Kandir. Foi aprovado um con-
cionista e a outra, tudo indica, vai ser ganhada tam- vite, pouco interessa, mas S. Exª terá de vir à Comis-
bém por uma força oposicionista. Por isso não rece- são de Orçamento esclarecer os critérios. Ele tem afir-
beram dotação alguma, repito. O mesmo não acon- mado pela imprensa que são critérios técnicos. Que
tece com a cidade onde nasceu o Deputado Benito sejam, mas que sejam públicos e divulgados. A partir
Gama. E não temos nada contra o fato de ela ter re- da análise do que foi publicado em termos de convê-

. cebido uma grande dotação, mas achamos estranho nios, vamos comparar com os critérios.
que só ela e outras, como é o caso, em Pernambu- Outra questão é a das' informações. Já temos,
co, onde tem interesse o Deputado Inocêncio Olivei- através do Diário Oficial da União, a de que há dois
ra, e as pessoas são apadrinhadas do Governo, re- mil convênios. Alguns deles não têm contrapartida e
cebam dotação orçamentária, como V. EXª muito outros não são bem justificados. Uma cidade do
bem está denunciando nesta tarde. Deputado Sérgio meu Estado, com 2.911 habitantes, recebe recursos
Miranda, espero que tenhamos condições de organi- :de 340 mil reais e ainda dá uma contrapartida de
zar ~ef:i!ªÇasa, agora e com urgência, uma CPI so- 130 mil reais. O Orçamento daquele Município, pelo
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pouco que conheço e pela distribuição do ICMS, não Não me julgo prMlegiado por ter conseguido que fossem
comporta uma contrapartida desse montante. liberadas essas emendas. Acredito que todos os Parla-

Vamos pesquisar e avançar nesse estudo, não memares deveriam ter feito o mesmo, pois foi fruto de
com a pretensão de ser procuradores ou investiga- grande entendimento, e todos receberam igualmente.
dores, mas para resgatar o papel do Congresso Na- Quero dizer à Casa que, mais uma vez, o Líder do Parti-
cional, a fim de que possamos votar no segundo se- do da Frente Uberal agiu com lisura. Desejo pedir o tas-
mestre uma lei complementar, na qual o poder do temunho de V. Ex", que tem examinado todas as emen-
Parlamento fique estabelecido na discussão do Or- das, para mostrar que todas as minhas emendas foram
çamento. entre 70, 72 e 80 mil. Exatamente igual às dos outros. Se

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Roberto tive esse prMlégio - se pode ser considerado vantagem
Balestra. ter emendas liberadas -, foi devido a acordo com os de-

O Sr. Roberto Balestra - Hoje, na Comissão mais Deputados da Casa, inclusive com lider do Partido
Mista de Orçamento, tive oportunidade de parabenizá- da Frente Uberal. Por isso, manifesto-me para que a ver-
lo pela iniciativa da solicitação de informações detalha- dade, possa prevalecer ~ que não fique exposto o nome
das a respeito da aplicação do Orçamento. Reitero, do Llder, do ~sso Pa~ldo como uma pessoa que. teria
agora, aquelas palávras. V. Ex<' executou trabalho bri- conseguido liberar muito recurso, porque, na verdade
Ihante, que elucidará nossas dúvidas. Queremos co- procedeu exatamente igual a qualquer outro Congressis-
nhecer com transparência como o Governo está apli- ta, que teve a mesma verba para destiná~la ao Município
cando os recursos nos Municípios brasileiros. Portan- que representa:.
to, V. Ex", mais uma vez, nos dá a oportunidade de co- O SR. SERGIO MIRANDA - Deputado Inocên-
nhecer o Orçamento mais a fundo. Rque, pois, com os cio Oliveira, sempre fiz ressalva à atitude de V. Ex"
cumprimentos deste Parlamentar que o admira muito, Não o condeno de forma alguma. V. Ex<' é Deputado
pelo comportamento, pela lucidez e pela clareza nas sério, apresentou emendas, defendendo que os de-
considerações que faz, sobretudo com relação ao Or- mais Parlamentares fizessem o mesmo. Mas por
çamento Geral da União. que um tecnocrata pode indicar verba para ser apli-

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Agradeço a V. cada e um Deputado não?
Ex<' as palavras gentis e carinhosas. Deputado Inocêncio Oliveira, todos apresenta-

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Inocêncio mos emendas. Eu, inclusive, Deputado Sérgio Mi-
Oliveira. randa, do PCdoB, tive entre 1,3 milhão e 1,4 milhão

O Sr. Inocêncio Oliveira _ Meu caro Deputa- ~m em:ndas aprovados nesta Casa. O p~oble~a é a
do Sérgio Miranda, V. Ex" sabe a maneira como nos IIberaçao dessa verba, a sua execuçao. Minhas
conduzimos nesta Casa. Há pouco tempo, ligamos emend~s e as dos Dep~t~dos do PCdoB, do PDT e
para V. Exª a fim de esclarecer boatos que nos ron- PSB, nao geraram convenlos. Esse é o problema.
damo Não tenho nenhuma dúvida em relação à lisura _~or qu_e essas emend~s .aprovadas de fo~ma
com que V. Ex" transmite esses fatos. V. Ex", assim equanlme na~ ºera:a~ convenlos e as outras, sim?
como eu, é Parlamentar sério e sabe que neste Or- Porque a declsao nao e da Casa. Se o que ela deci-
çamento, apesar de eu ter indicado o Relator, não dis~e!os~e executado, não haveria problema. Mas a
me prevaleci da posição de Líder para fazer indica- declsao e I~, onde. houve veto polí~co. Alguns tive-
ção. Aproveito a oportunidade, em que um homem ram convêniOS realizados e outros nao.
sério está na tribuna e um homem igualmente sério Sr. Presidente, estas as questões que levanto.
está falando, para mostrar à Casa a honradez com Agradeço aos nobres colegas os apartes. Lern-
que agiu o Líder do Partido da Frente Liberal. Caro bro a S. Exªs, não como ave agourenta, que esse
Deputado Sérgio Miranda, todas as minhas emen- assunto vai continuar a ser debatido, porque discute
das foram, na secretaria de Planejamento, entre 70, a essência do Parlamento, que é o controle dos re-
72 e ao mil reais. A maior delas foi de ao mil reais. cursos públicos. Este debate vai continuar na apro-
Para completar essa cota, apresentei emenda para vação ~a lei comple,mentar e na investigação da
a conclusão de um hospital com a Fonte nQ 155, que execuçao orçamentária.
é a de saúde..: Ela foi, regia~ente cortada, não foi Durante o discurso do Sr. Sérgio Mi-
aprovada e ~ao poderia ser liberado ~sse recurso. randa, o Sr. Jovair Arantes, § 2Q do artigo 18
Das dezesseis emendas, todas foram liberadas, por- do Regimento Interno, deixa a cadeira da
que eram pequenas e destinadas a saneamento bá- presidência, que é ocupada pelo Sr. Ronal-
sico dos Municípios pobres do interior de Pernambuco. do Perim, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convo- saída? Vem proposta orçamentária e não privilegia a
co todos os Srs. Parlamentares que se encontram em saúde; vem reforma tributária, idem; legisla-se atra-
outras dependências da Casa a se dirigirem imediata- vés de Medida Provisória para tudo e todos, menos
mente ao Plenário, para darmos início à Ordem do Dia. para a Saúde. A ousadia da proposta até me lerrbra

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem a o dito vitoriano: Nunca será possível salva-se nosso
palavra, pela ordem, o Deputado Feu Rosa. país (falava-se da Inglaterra do século passado), ou

O SR. FEU ROSA (PSDB - PE. Pronuncia o qualquer país, se os bons não tiverem a ousadia dos
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- canalhas.
putados, finalmente chega para votação neste ple- Pretenderam-se alternativas: o Ministro Kandir,
nário da Câmara dos Deputados a proposta de enquanto Deputado, tentou, apresentando projeto de
emenda constitucional do Senado Federal visando lei simplificando nosso cipoal tributário e dando uma
criar a CPMF - Contribuição Provisória sobre Movi- mãozinha à saúde brasileira. O Deputado Silvio Tor-
mentação Financeira, uma nova versão do imposto res apresentou emenda ao texto original apertei-
sobre cheques. çoando-o. Ambos em propostas mais sofisticadas,

Há cerca de um ano, manifestei-me contra tal lógicas e racionais para o momento. Recentemente
proposta. Em alguns discursos aleguei, dentre ou- o PFL - Partido da Frente Liberal, tentou baixar a
tros motivos, que a problemática da saúde no Brasil, alíquota sugerida pelo Executivo, e gravar somente
tão depauperada e de qualidade baixíssima, corno os que ganham além de uns poucos salários míni-
oferecida ao nosso povo comum, centrava-se mais mos, visando agradar aos que ganham menos, ao
na falta de gerenciamento do que na carência de re- empresário de toda natureza e às informalidades de
cursos. O próprio Presidente da República manifes- nossa economia. Creio ser tudo válido, mas o fato
tou-se daquela maneira em algumas ocasiões. real é que o esperneio, qualquer que seja, não extin-

Os episódios da Clínica de hemodiálise de Ca- gue o dilema: dentre duas alternativas ruins escolher
ruaru, Pernambuco, região Nordeste do Brasil, em qual a melhor. De um lado, se contra a CPMF, agra-
que morreram mais de cinqüenta pacientes por irres- da momentaneamente ao micro; pequeno e outros
ponsabilidades criminosa ativa dos proprietários e empresários e à população liberal e independente.
das autoridades responsáveis da saúde, e os da Clí- Todos estão saturados de tantos impostos, taxas e
nica Santa Genoveva, na cidade do Rio de Janeiro, contribuições, mais de cinqüenta tipos diferentes;
localizada na região Sudeste do País e antiga Capi- faz-se um bem à sociedade brasileira e menos um
tal Federal, em que morreram mais de noventa velhi- mal à conta corrente e à doutrina de gravar demais
nhos, são indicadores de que a saúde em nossa Pá- aos que têm renda. Do outro lado, levanta-se a pos-
tria está sucateada. A longa sucessão de fatos com- sibilidade de se tratar paliativamente o doente Brasil.
provando a desconsideração pela via, dos quais os Votando contra, b Deputado pode ser considerado
dois mencionados significam bem menos que a pon- inimigo da saúde; votando a favor, ele favorece mais
ta de um iceberg, continua a ser um pesado encar- recurso para o governo, para a saúde, que será apli-
go para todos os seres conscientes e preocupados cado, será desperdiçado, será,pessimamente geren-
com as condições de sobrevivência de nosso povo, ciado. Definitivamente não existe alternativa boa, o
máxime os mais carentes e pobres. Nosso País con- dilema persiste. Eu diria: a idéià é apoiar-se a me-
tinua sendo, corno afirmava o Prof. Magalhães Go- nos ruim das proposições. Não se pode votar bem
mes, ex-Diretor da Faculdade de Medicina da antiga neste caso, independentemente das ideologias e
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, um vasto conviéções. Pode-se votar menos ruim. Incorre-se
hospital desaparelhado. sempre, em tentar-se votar sim e ser mau voto e vo-

Eu não gosto de imposto; ninguém gosta. Em tar não e ser tarrbém mau voto. Assim, eu acredito
nosso Brasil,então, onde se legisla mal sobre a ma- que deve-se votar sim à proposta de criaÇão da
téria, aplica-se pessimamente a legislação, cobra-se CPMF. Epor quê?
de quem não pode pagar, isenta-se quem pode; Primeiro, porque a contribuição provisória será
onde se sonega às mancheias e se investe o arreca- pequena, individualmente. A desapropriação, se for
dado com tanta ineficiência, corrupção e desídia, pa- o caso corno pretendido, de 0,20% da renda ,de al-
rece incrível, kafkiano, e de uma surpreemdência inu- guém não o fará mais pobre, miserável ou,remedia-
sitada trazer-se para debate e votação numa Câma- do. O conceito é que é 'horrível.
ra com 513 Deputados, proposta de tal natureza. Eu Segundo, alegam que tal contribuição lé infla-
reputo como uma tremenda ousadia. Mas teria outra cionária. Digo que bendita seria a inflação brasileira
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se estimulada por motivos de melhorar a saúde de O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
nossa população menos favorecida. Tal fenômeno peço a palavra pela ordem.
seria digno de um prêmio nobel. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

Terceiro, fala-se que o Ministério da Saúde não V. EXª a palavra.
é bem gerenciado. Ora, qual dos Ministérios o que O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pro-
têm como desejado pelas modernas técnicas de ad- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
ministração e consoante os padrões de uma ISO Srs. Deputados, os últimos acontecimentos que cul-
9000 ou similar? Já me debrucei milhares de horas minaram com a exoneração de duas delegadas da
estudando e pesquisando a problemática social do Receita Federal de Fortaleza não podem cair no es-
Brasil e uma das conclusões a que cheguei, com quecimento, a exemplo de uma infinita série de fatos
exemplos inumeráveis, foi uma marca singular nos que enlameiam a vida pública brasileira. As duas fo-
altos escalões federais, como um todo, é um ridículo ram demitidas porque cobraram um imposto estabe-
padrão de administração ruim. E os noticiários não lecido em lei. É exatamente isto que define o episó-
estão a mostrar a superfície desse monstro, mesmo dio: a lama. É pelo menos indigno de uma Nação
aos observadores mais incautos, diariamente? Nos- que busca o estatuto da civilidade, o fato que denun-
so governo está fazendo o possível e timidamente o cio hoje neste plenário, pois o cumprimento do dever
necessário visando romper com grilhões seculares jamais poderia ser motivo para punição. Especial-
de maus hábitos' administrativos, atraso de procedi- mente quando o Governo expõe a necessidade de
mentos, corrupção e malversação no Estado brasi- uma reforma tributária e num momento em que o de-
feiro. Distingue-se claramente os Ministérios párias - bate sobre os impostos percorre a população, an-
Educação, Saúde, Previdência, Trabalho, Agricultura gustiada com a crise nos investimentos sociais.
dos Ministérios nobres - Planejamento, Fazenda, In- O absurdo episódio está submetido à presença
dústria e Comércio e outros. Os primeiros muito mal impune do latifúndio num País que necessita do de-
sobrevivem corno mendigos indesejáveis e importu- senvolvimento, tomando-se, um cancro insuportável
nadores impertinentes na administração federal. Os para a sociedade brasileira. A terra; Sr.;. Deputados,
últimos, verdadeiros pantagruélicos insaciáveis em tem uma serventia muito clara para quem trabalha. Ela
seus desejos e influências. Algo já desafiou tanto serve, entre seus objetivos mais nobre, para a produ-
nossa democracia quanto esse arrogante e saquea- ção de alimentos que saciam a fome das populações,
dor de nossa SOCiedade brasileira, o Sistema Finan- miseráveis ou não. Acontece qUe, num país como o
ceiro Nacional, mormente o oficial? E fiscalizando nosso, esta necessidade é mais gritante e toma inevi-
pelos mais bem pagos e competentes técnicos da tável a adoção de medidas extremas. Quando o MST
República. Onde. se encontram sitiados, em cidade- diz que romperá o diálogo com o Govemo caso as
las· fortíssimas, os' maiores, problemas que nosso conversações em curso não produzí;lm resultados, to-
Governo vem enfrentando para' assegurar ao povo dos sabemos o que pode acontecer. '
brasileiro desem:folvimento com justiça social senão A delegada da Receita Federal, Mônica Moreira
sob o manto fiscalizador dos Ministérios nobres? da Rocha, nos cinco anos que permaneceu no cargo,

Não tenho a véleidade de' querer decidir o me- conseguiu reduzir para menos de 6% a sonegação na
Ihor, nem proponho isso aos meus pares. Seria um cobrança do Imposto Territorial Rural - ITR, que atin-
exagero nesta ocasião. Entretanto, eu acredito: caso gia os 94% no Ceará e chega aos 90% em média no
a proposta passe, apesar de todos os acidentes de País. Esta eficiência irritou os mais retrógrados senho-
percursos ao se arrecadar, até a' uma eficiência bai- res de terras, que exigiram seu afastamento e da dele-
xíssima na aplicação do cobrádó, um velhinho pau- gada substituta, Fátima Gondim, que supervisionava o
pérrimo pode prolongar seu tEúnpo de vida em álgum Projeto Piloto de Ação Rscal, desenvolvido entre a Re-
fétido'tLJgúrio; um acidentado Jorrando sàngue pode- ceita Federal eo Ibama. O cruzamento de informações
rá ser atendido numa fila de desesperados em al- entre os dois órgãos reduziu a sonegação de R$6,5
gum COrredor de hospital; poderá ser salvo algum milhões para R$200 mil.
doente, 'desassistido em alguma clínica longínqua de O secretário da Receita Federal, Everardo Ma-
nosso vasto território. Estou falando de um homem, ciel, havia declarado a um jornal cearense, em maio,
de umá' mulher, de' uma criança de qualquer sexo. que considerava irrelevante para a reforma agrária a
Mas falar-se de um de nós não é mencionar-se a hu- cobrança do ITR. MônicaRocha defende a cobrança
manidade? do ITR como instrumento da reforma agrária pela via

Et:ã o que tinha a dizer. fiscal e considera que os obstáculos para isto são
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políticos e não técnicos. Para Fátima Gondim, a co- des financeiras que estão comprando bancos literal-
brança do ITR contraria os interesses dos grandes mente quebrados.
proprietários: quase toda a inadimplência é de pro- No caso do Nacional, e antes mesmo que o
priedades de dez mil hectares ou mais, enquanto Proer fosse implantado, já o Banco Central empres-
82% das que têm menos de 100 hectares pagam es- tara a essa arapuca cerca de 6 bilhões de reais para
pontaneamente. serem pagos a alguns credores daquele banco. E o

É inaceitável hoje para a consciência nacional adquirente, o Unibanco, ainda recebeu mais 3 bilhõ-
a perpetuação da lógica dos dois pesos e das duas es para tocar o negócio adiante. São assim, Sr. Pre-
medidas, que reforça de modo absurdo a iníqua con- sidente, 10 bilhões de reais - 10 bilhões de reais -
centração da riqueza em poder de meia dúzia de lançados à especulação, entregues a mãos compro-
ociosos, enquanto dezenas de milhões de miserá- vadamente fraudulentas, como já de conhecimento
veis vagam sem destino pelas ruas e pelos campos geral.
brasileiros. O que acontece com a cobrança do ITR E não nos parece que a gula desses insaciá-
reedita o absurdo tratamento dado ao Imposto de veis possa ter um fim. A linha de redesconto do Ba-
Renda, pois somente os menos afortunados pagam. cen vem sendo usada também com fartura. E isto

Criado para limitar a vigência impune de terras por quê? Porque, ao final de cada dia de compensa-
improdutivas, mantidas como mero instrumento da ção, alguns bancos não conseguem zerar sua conta,
especulação, o ITR vem sendo driblado pelas oligar- o que é obrigatório, e se vêem, por isso mesmo, ob-
quias há mais de três décadas. Apesar do baixo va- rigados a recorrer ao redesconto do Bacen para re-
lor por hectare, decresce à medida que o imóvel é gularizar essas contas. Com isso, de abril a maio
maior. Corresponde a 0,0002% do PIB, dando outro essa verba de redesconto cresceu em cerca de
título mundial ao Brasil: o da não tributação da terra. 23%, representando outro bilhão de reais.

A demissão das duas delegadas, Sr. Presiden- Primeira e assustadora conclusão: ainda há um
te, é, na verdade, uma punição provocada por lati- grupo não muito pequeno de bancos que estão com
fundiários que pretendem manter reservas de valor suas contas irregulareS, razão maior para que o Ba-
especulativo. O crime em pauta é o do cumprimento cen feche esse hospital ora desnecessário e exija,
da lei. Responsabilizo o Governo de Fernando Hen- de um a um, que antes de mais nada coloque ordem
rique pelas demissões, caso não ocorra a reintegra- dentro de casa, para só assim poder se valer de um
ção imediata das duas valiosas funcionárias. auxnio que, a rigor, é usual e legal, mas que, diante

Era o que tinha a dizer. do quadro geral de nosso sistema financeiro, precisa
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presiden- ser utilizada com o máximo cuidado.

te, peço a palavra pela ordem. Ainda recentemente, o próprio Presidente da
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem República veio a público para defender o programa.

V. ExIl a palavra. A tese de Sua Excelência, ou, pelo menos, a tese
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. que lhe é transferida por seus áulicos palacianos, é

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a de que é mais importante salvar o sistema finan-
srªs e Srs. Deputados, diante de um quadro social ceiro, o que custaria menos, do'que permitir sua
que a cada dia mais se agrava, seguem sendo cres- quebra, e aí então gastar rios e rios de dinheiro para
centes e sempre mais severas as críticas que a so- sua total salvação.
ciedade, em seu conjunto, dirige ao chamado Proer. Isso, Sr. Presidente, é mais uma balela que es-

E nem poderia ser diferente. Os últimos núme- capa de bastidores ainda obscurós por onde transi-
ros dados a público pelo Banco Central são altamen- tam, lado a lado, banqueiros e autoridades financei-
te preocupantes, não apenas por seu vulto, mas, so- ras, num casamento morganático dos mais perver-
bretudo, pela facilidade com que são concedidos sos para as finanças do País. Um exemplo? Não é
empréstimos elevadíssimos a entidades financeiras difícil conseguir um. As mesmas autoridades que de-
que não merecem o mínimo crédito. fendem, por exemplo, a salvação dos bancos monta-

Somente no mês de maio - é o que informa o ram nossa política financeira, de cunho monetarista.
Bacen - foram emprestados mais de 6 bilhões de E um dos princípios básicos dessa política é a con-
reais de recursos daquele programa. De novembro tenção - ao desespero que seja - da moeda em cir-
do ano passado, quando foi criado, até maio já fo- culação, impedindo que se expanda o item M:1, que
ram despendidos nessa área mais de 12 bilhões de é o total de moeda depositada em bancos e em pc-
reais, entregues a juros subsidiados para as entida- der do público.
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Pois um exame nem muito profundo dos dados progressista, mas a ação deletéria de uns tantos pi-
que aqui estamos apresentando já comprova que fo- lantras que, travestidos de empresários financeiros,
ram lançados ao mercado, de noverrbro a maio deste armam os maiores golpes contra os tão escassos re-
ano, mais de 20 bilhões de reais, com o que o saldo do cursos da Nação.
M.,1 deu um pulo assustador. E isto obriga o Governo Era o que tinha a dizer.
a lançar mais e mais títulos da dívida pública, para en- A SRA. MARTA SUPLlCY - Sr. Presidente,
xugar o mercado, pagando por esses títulos juros ain- peço a palavra pela ordem.
da mais elevados. Sem precisar ir mais longe, são es-
ses juros que o Sr. Fernando Henrique mesmo cha- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
mou de escorchantes, o que; de fato, são. V. EXª a palavra.

Outra balela, repetida ad nauseam pelas cabe- A SRA. MARTA SUPLlCY (PT - SP. Sem revi-
ças pensantes da área financeira governamental é a são da oradora.) - Sr. Presidente, prezados colegas,
de que esses recursos não saem dos cofres públi- gostaria de comentar com V. EXªS o lançamento, hoje
cos, mas do próprio sistema financeiro. pela manhã, da cartilha das candidatas a Vereadoras.

Nada disso. Os recursos do Proer decorrem Aproveito a oportunidade para pedir desculpas,
dos depósitos compulsórios a que os bancos estão porque soubemos que os convites enviados pelo Se-
cbrigados a fazer no Bacen. E o percentual desses nado não chegaram às mãos de muitos Deputados
depósitos é definido a cada instante pelo próprio Go- que não compareceram.
vemo, para impedir que se amplie em demasia o vo- As cartilhas estão disponíveis em meu gabine-
lume de moeda em circulação, e é calculado sobre te para os Deputados que quiserem. Trata-se de
os depósitos à vista existentes na rede bancária. Ou uma cartilha que dará às candidatas subsídios para
seja, os recursos do Proer são calculados sobre os um discurso diferenciado que fale da desigualdade
recursos que a população, em seu conjunto, deixa entre os sexos, mas que também proponha ações
depositados nos bancos, sendo assim públicos e para mudar essa condição. Por essa cartilha, certa-
não apenas. por defi(1ição. mente a candidata no seu partido terá melhor de-

De re~to - e aqui encontramos outra contradi- sempenho. E, a partir de sua bagagem e dos proble-
ção nesses monetaristas de fancaria - se os com- mas da sua região, a candidata terá ampla visão·so-
pulsórios têm por. objetivo conter a circulação da bre gênero e desigualdades no Brasil, bem como da-
moeda, sua aplicação, seu repasse a tantos e tantos dos sobre a violência, saúde e diferença salarial en-
bancos somente fará com que se frustre essa básica tre os gêneros em nosso País.
concepção monetária. A capacitação das candidatas a Vereadoras

.Mas não é só, Sr. Presidente. O sistema finan- ocorrerá em agosto, a partir de quinze Estados,
ceiro não está assim tão do~nte. O que assusta aos com programas de rádio nos Municípios onde não
senhores banqueiros é que agora está mais difícil es- houver capacitação.
pecular, embora não lhes seja tão difícil fraudar, na for- Era o que tinha a dizer.
ma como o comprova a quebra do Econômico e do
Nacional. Estes bancos, especialmente estes dois últi- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - srªs e
mos, que receberam maciça injeção de créditos, não Srs. Deputados, esta Presidência tem a honra de co-
estão em dificuldades em decorrência deste ou daqus-, municar ao Plenário que neste momento estamos
le plano financeiro governamental, mas, pura e exclusi- tendo o prazer·de receber os ilustres visitantes da
vamente, de fraudes conscientemente praticadas por Alemanha, país amigo: Deputado Hans Berger, pelo
seusp~oprietários e/ou admin~tradores." Partido Social Democrata; DeputadoPeter Michalzik

- Secretário-Geral da Federação Internacional de
E é isto o que mais nos, preocupa. Com farta Trabalhadores da Indústria Química, Energia e" Di-

distribuição de verbas que, insistimos, são públicas, versos. (Palmas.) .
outros ,banqueiro~ se sentirão a cada dia mais esti-
mulados para fraudar e roubar, certos de que, que- O SR. CHICO' VIGILANTE - Sr. Presidente,
brado;&~u banco, ali do lado, pressuroso, servil, está peço a palavra pela ordem.
o SOC0.r(O do Governo. O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem

É o· instante de o Bacen adotar um trabalho V. EXª a palavra.
mais transparente de fiscalização e controle, para O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
que se' possa acompanhar, passo a passo, não o são do orador.)- Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
comportamento de um sistema financeiro sadio e dos, já falei hoje no início desta sessão a respeito do
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relatório à Emenda à Constituição nº 173, apresenta- Portanto, é a desestruturação completa da se-
do pelo Deputado Moreira Franco. gurança pública no Brasil e esta Casa precisa se po-

É preciso que esta Casa, no seu conjunto, te- sicionar contrariamente ao relatório do Deputado
nha o cuidado de verificar este relatório, porque ele Moreira Franco.
é danoso ao serviço público brasileiro, desestrutura Fica, então, o registro. Estou analisando me-
a segurança pública no Brasil e traz muitas dificulda- Ihor esse relatório para que possamos nos posicio~

des para a Polícia Federal brasileira, para a Polícia nar de forma contrária a um relatório danoso aos in-
Rodoviária Federal. É um relatório que praticamente teresses do servidor público, ao serviço público bra-
acaba com a segurança pública no Distrito Federal, sileiro e, por que não dizer, à sociedade brasileira.
porque altera o art. 21, inciso XIV, da Constituição O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convi-
Federal, que diz: do a fazer uso da palavra, pela ordem, o ilustre De-

M 0- putado Theodorico Ferraço.
Art. 21. Co~pete à Unlao: , . O SR THEODORICO FERRAÇO (Bloco/PTB

XIV - organizar e manter a Policia Fe- • o _ o
d I P I, o R dO' . FerroVl'a'rola - ES. Sem reVlsao do orador.) - Sr. PreSidente, Srs.era, a o ICla o oVlana e a o . .
F d " b P I' o C'"I a POI'lcola Deputados, o Plano Real fez dOIS anos. Diversas fi-e eralS, em como a o ICla NI, . o
MOI"t C d Bo b' M"litar do guras do Governo, em especial o PreSidente Fer-II ar e o orpo e melros I o o
DO t"t F d I d T it' o " nando Hennque Cardoso, comemoraram seu anNer-

IS n o e era e os err onos; sário. Não há dúvida de que o Plano Real trouxe
Uma vez feita essa alteração proposta pelo De- novo alento, nova esperança para este País.

putado Moreira Franco, esse artigo constitucional A inflação galopante, assustadora e cruel estava
passaria a vigorar com uma redação extremamente tomando conta do orçamento doméstico do povo brasi-
danosa para nossa segurança. leiro. Quem tinha dinheiro se aproveitava da situação e

Essa redação diz que a União participará finan- se enriquecia cada vez mais, ficando na doce ilusão de
ceiramente da manutenção do serviço público no Dis- receber uma boa bolada no final do mês.
trito Federal. E nas Disposiç<>E::s !ransitóri~, ele diz Mas é preciso que se comemore com certa
que, no caso da segurança publica, da saúde e da cautela o Plano Real. Afinal não se pode mudar uma
edouca~o em Brasnia, seriam man~dos os mesmos ní- política do dia para a noite sem que algo de anormal
vels ate que fosse aprovada uma lei col11Jlementar. aconteça: é o caso da falência de cerca de 10 mil

A meu ver, mantido nos mesmos níveis, signifi- empresas durante este período, e os economistas,
ca dizer que, a partir de hoje, até que seja aprovada os mais otimistas do Governo, 'teimam em dizer que
a lei complementar, o Distrito Federal não poderá isso e o desemprego fazem parte do ajuste econô-
contratar nenhum policial a mais, nenhum professor, mico brasileiro. Mas existe uma classe que está sen-
nenhum médico, nenhum trabalhador em educação, do achatada, a classe média.
em saúde e em segurança no Distrito Federal. Mas nem por isso vamos tirar os louros da vitó-

Considero isso um verdadeiro absurdo. Con- ria do Governo do Presidente Fernando Henrique
versei hoje com o Governador do Distrito Federal, Cardoso. E justiça se faça: este plano veio das mãos
Prof. Cristovam Buarque, para fazermos uma grande e da inteligência do então Presidente Itamar Franco.
mobilização da população do Distrito Federal, das Não podemos elogiar as conquistas do Plano Real
entidades empresariais, das entidades de trabalha- neste momento sem enaltecer a figura honesta do
dores, das igrejas, das donas de casa, enfim, da so- ex-Presidente Itamar Franco.
ciedade de Brasília, para que possamos lutar em de- Daqui a pouco será votada a instituição de
fesa da nossa cidade. Não podemos, de maneira ne- mais um imposto, a CPMF. De sã consciência não
nhuma, aceitar o que está no relatório do Deputado se vai poder negar nem ao Governo nem ao Ministé~

Moreira Franco. , rio da Saúde a aprovação desse imposto provisório
Há também um artigo que é bom que os Depu- para salvar a saúde dos brasileiros. Há muitos anos

tados leiam, porque atinge os Parlamentares. Um não se vê tanta crise rondando a saúde pública. Vo-
outro artigo ainda trata de uma questão ligada aos taremos favoravelmente ao imposto numa homena-
Parlamentares que, a meu ver, já está resolvida, gem àqueles que estão nas filas dos hospitais, nas
mas o relatório pretende uma alteração. Santas Casas e aos que estão dando sua vida para

Aponto também um outro artigo que é danoso manter uma casa de saúde aberta.
aos interesses dos policiais civis, que proíbe o direi- A crise existe. O Parlamentar não tem condiçõ~

to de sindicalização e de greve. es de enviar ao seu Município recursos para a Santa
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Casa ou uma ambulância. Então, está na hora de
abrirmos a porta, de exigirmos do Governo a modifi
cação desse vergonhoso quadro da saúde pública.
Somos favoráveis, apesar de sabermos que essa
posição desagrada a muitos, em virtude do excesso
de impostos cobrados no País, mas as grandes filas
nos hospnais, os doentes e principalmente os mais
desassistidos nos conclamam a votar a favor da
CPMF para minorar o sofrimento da população brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENT/3S OS SEGUINTES SRS. DEPU
TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB; Elton Rohnelt
- Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PPB;
Luciano Castro - PSDB; Luis Barbosa - Bloco 
PPB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo 
Bloco - PPB; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
co - PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira
- PSB; Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capi
beribe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL; Val
denor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco - PPB;
Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Benedno Guimarães
- Bloco - PPB; Elcione Barbalho - Bloco - PMDB;
Gerson Peres - Bloco - PPB; Giovanni Queiroz 
PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José Priante 
Bloco - PMDB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Ni
cias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo
Rocha - PT; Paulo Titan - Bloco - PMDB; Raimun
do San~os - Bloco - PFL; Socorro Gomes - PCdoB;
Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton- Bloco - PPB; Arthur Virgílio 
PSDB; Atila Lins -'Bloco - PFL; Carlos da Carbrás
Bloco - PPB; Euler Ribeiro - s/P; Luiz Fernando 
PSDB;.~auderney Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB; Confúcio Moura
- Bloco- PMDB; Emerson Olavo Pires - Bloco 
PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedno Júnior -

Bloco - PPB; lldemar Kussler - PSDB; Oscar Andra
de - Bloco - PMDB; Silvemani Santos - Bloco 
PPB.

Acre

Celia Mendes - Bloco - PFL; Chicão Brígido 
Bloco - PMDB; João Maia - Bloco - PFL; Mauri
Sérgio - Bloco - PMDB; Osmir Lima - Bloco - PFL;
Ronivon Santiago - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco
-PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Ary Valadão 
Bloco - PPB; Dolores Nunes - Bloco - PPB;. Eudoro
Pedroza - Bloco - PMDB; Izidório Oliveira - Bloco 
PMDB; João Ribeiro - Bloco -PPB; Melquiades
Neto - Bloco - PMN; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - Bloco - PFL; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco
- PPB; Domingos Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco 
PFL; Haroldo Sabóia - PT; Jayme Santana - PSDB;
Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Nan Souza - Bloco - PSL; Pedro Novais - Blo
co - PMDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Ro
cha - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL; sebastião
Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Antônio dos
Santos - Bloco - PFL; Arnon Bezerra - PSDB; Ed
son Queiroz - Bloco - PPB; Edson Silva - PSDB;
Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco 
PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linhares - Blo
co - PPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino 
PSDB; Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB; Ari Magalhães 
Bloco - PPB; B. Sá - PSOB; Ciro Nogueira - Bloco
- PFL; Felipe Mendes - Bloco - PPB; Heraclito For
tes - Bloco - PFL; João Henrique - Bloco - PMDB;
Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco 
PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosa
do - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cí-



Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio Aureliano - PSDB; Antônio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - Bloco - PMDB; Bonifácio de Andrada - Blo
co - PPB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mos
coni - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - Bloco - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB;
Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bemardino 
Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti - Bloco - PPB;
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Jaime
Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PPB;
João Fassarella - PT; João Magalhães - Bloco 
PFL; José Rezende - Bloco - PPB; José Santana
de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
- PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Márcio
Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Marcos Lima
Bloco - PMDB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Má
rio de Oliveira - Bloco - PPB; Maurício Campos 
Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton
Cardoso - Bloco - PMDB; Nilmário Miranda - PT;
Odelmo Leão - Bloco - PPB; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander 
Bloco - PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB;
Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - PSDB;
Romel Anízio - Bloco - PPB; Ronaldo Perim 
Bloco - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva Feli
pe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - Bloco - PPB; Silas Brasileiro - Blo
co - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago 
PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - Blo
co-PMDB.

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Feu Rosa
- PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PI;.; Nilton Baiano - Bloco 
PPB; Roberto Valadão - Bloco - PMDB; Theodorico
Ferraço - Bloco - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo
co - PFL; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; José
Teles - Bloco - PPB; Marcelo Déda - PT; Pedro Va
ladares - PSB.
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priano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves - luia - Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL;
Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL; Laire José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
Rosado - Bloco - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL. - PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Moreira

Paraíba - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - Blo
co - PMDB; Pedro Irujo - Bloco - PMDB; Prisco
Viana - Bloco - PPB; Roberto Santos - PSDB;
Roland Lavigne - Bloco - PFL; Sérgio Carneiro
PDT; Severiano Alves - PDT; Simara Ellery 
Bloco - PMDB; Ubaldino Junior - PSB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudên
cio Neto - Bloco - PFL; Armando Abnio - Bloco 
PMDB; Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB; Efraim
Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco 
PPB; Gilvan Freire - Bloco - PMDB; lvandro Cunha
Lima - Bloco - PMDB; José Aldemir - Bloco 
PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB; Roberto
Paulino - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco 
PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis - PSB;
Coriolano Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Blo
co - PTB; Fernando Gomes - Bloco - PTB; Geddel
Vieira Uma - Bloco - PMDB; Haroldo Urna - PCdoB;
Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco 
PFL; Jairo cameiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner 
PT; João Almeida - Bloco - PMDB; João Leão 
PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José carfos Ale-

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Fer
ro - PT; Femando Lyra - PSB; Gonzaga Patriota 
PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco
- PFL; João Golaço - PSB; José Chaves - PSDB;
José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra 
Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL;
Pedro Correa - Bloco - PPB; Ricardo Heráclio - PSB;
Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães 
Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco - PPB; Sérgio
Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PPB; Vi
cente André Gomes - PDT; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha 
PSDB; Fernando Torres - PSDB; José Thomaz
Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - Bloco - PPB; Ola
vo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Albuquerque
- Bloco - PPB.
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Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB; Alcione At
hayde - Bloco - PPB; Alexandre Cardoso - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira 
Bloco - PFL; Candinho Mattos - Bloco - PSDB;
Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Ed
son Ezequiel - PDT; Eduardo Mascarenhas 
PSDB; Eurico Miranda - Bloco - PPB; Fernando
Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT;
Francisco Silva - Bloco - PPB; Itamar Serpa 
PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco - PPB; Jandira Feg
hali - PCdoB; João Mendes - Bloco - PPB; Jorge
Wilson - Bloco - PPB; José Carlos Coutinho 
Bloco - PFL; José Egydio - Bloco - PL; José Mau
rício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco - PPB; Laura
Carneiro - Bloco - PFL; lima Netto - Bloco - PFL;
lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana 
PDT; Maria da Conceição Tavares - PT; Milton
Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco
- Bloco - PMDB; Nelson Bornier - Bloco - PL;
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar Leitão 
Bloco - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Cam
pos - Bloco - PPB; Roberto Jefferson - Bloco 
PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arou
ca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes 
PSDB; Vanessa Felippe - PSDB; Wilson Leite Pas
sos - Bloco - PPB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Al
berto Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo 
PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes
Ferreira - Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannun
zio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria
de Sá - Bloco - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha - Blo
co - PFL; Beto Mansur - Bloco - PPB; Carlos
Apolinário - Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco
- PMDB; José Aníbal - PSDB; Michel Temer 
Bloco - PMDB; Robson Tuma - PSL; Tuga Ange
rami - PSDB; Ushitaro Kamia -- Bloco - PPB; Va
dão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa Neto
- Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB;
Wagner Rossi - Bloco - PMDB; Wagner Salustia
no - Bloco - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zu
laiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Teté Bezerra - Bloco - PMDB; Welinton Fa
gundes - Bloco - Pl.

Distrito Federal

Wigberto Tartuce - Bloco - PPB.

Goiás

Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Ro
cha - Bloco - PSD.

Paraná

Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Vilson Santini
- Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFl.

Santa Catarina

Valdir Colatto - Bloco - PMDB.

Rio Grande do Sul

Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

O SR~ PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista de
presença registra o comparecimento de 343 Senhores
Deputados.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E)(-! a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 159 do Re
gimento Interno dispõe:

•Art. 159. Denomina-se preferência a
primazia na discussão ou na votação de
urna proposição sobre outra ou outras.·

Portanto, minha questão de ordem é no senti
do de que, no meu entendimento em relação ao Re
gimento Interno, o projeto referente ao IPC tem pri
mazia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não,
Deputado. Não em relação à Proposta de Emenda à
Constituição nº 256. Em relação à Previdência So
cial sim, e vou mandar corrigir. Em relação a esta
não, porque é continuação da discussão e não pos
so interromper.

O SR. CHICO VIGILANTE - Não vou dialogar
com V. Ex!!, mas o meu entendimento é no sentido
de que o IPC tem primazia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) :... Logo
após esta votação e antes da outra emenda sim,
mas não em relação a esta, que é continuação da
discussão e da votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃON!l 256-B, DE 1995

(Do Senado Federal)

Continuação da discussão, em primeiro tur
no, da Proposta de Emenda à Constituição nll
256-A, de 1995, que outorga competência à
União, para instituir contribuição provisória sobre
movimentação ou transnissão de vaJores e de
créditos de natureza financeira; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, pela aciTissibilidade, contra os votos dos
Srs. Benecito de Um, Régs de Oliveira, Roberto
Magalhães, Gilvan Freire, João Natal, Adylson
Motta, Jarbas Uma, José Resende, Hélio Bicudo,
José Genoíno, Marcelo Déda, Milton Mendes,
Paulo Delgado e Nilson Gi:>son, com declarações
de voto (Relator. Sr. A1mino Affonso); e da Comis
são Especial, pela aprovação desta, e rejeição
das emendas apresentadas na Comissão, contra
o \Qto 00 Sr. Eduaroo Jorge, que apresentou de
claração de wto (Relator. Sr. André PuccineUi).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 178, § 2!l, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeremos o encerramento da discussão
da Proposta de Emenda à Constituição n!l
256-B, de 1995.

Sala das Sessões, 9 de julho de 1996
ASSINAM: Benito Gama, Líder do Governo;

Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB; Pedrinho Abrão, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PFL/PTB; Michel Temer, Líder do Blo
co Parlamentar PMDBlPSD/PSUPSC; e Marcone
Perillo, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encer

rada a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so

bre a mesa a seguinte:

EMENDA AGLUTINATIVA

Acrescente-se ao artigo único da PEC n!l 256-A
a seguinte expressão ao § 2!l do art. 74 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:

·Art. 74- .
Artigo único - .
§ 22 A contribuição de que trata este

artigo não se aplica ao disposto no art. 153,
§ 52, e 154, I, da Constituição, admitindo a
sua compensação do Imposto de Renda e
proventos de qualquer natureza das pes
soas físicas nos termos da lei.·

Justificação

Trata-se de emenda resultante da fusão da
emenda aditiva de n2 1/96, com o texto, por transação
tendente à aproximação dos respectivos objetos.

Seu propósito é possibilitar a compensação, na
apuração da base de cálculo do imposto sobre a
renda e proventos sobre qualquer natureza das pes
soas físicas, dos valores pagos a título de contribui
ção provisória sobre movimentação financeira de
modo a amenizar os efeitos econômicos que por ele
será suportado em sua vida cotidiana direta e indire
tamente.

Sala das Sessões, 19 de Junho de 1996. 
Miro Teixeira - PDT - Inocêncio Oliveira - Líder
do Bloco Pal1amentar PFL/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa os seguintes:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

DE BANCADA (PD1)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da expressão •... facultada
ao Poder Executivo reduzi-Ia ou restabelecê-Ia, total
ou parcialmente, nas condições e limites fixados em
lei·, que vem logo após a expressão •... não excederá
a vinte e cinco centésimos por cento.... constante do §
19 do art. 74, acrescido ao Ato das Disposições Transi
tórias, pelo artigo único da PEC n!l 256-A, de 1995,
com o objetivo de suprimi-Ia.

Justificação

Vigora no Sistema Tributário Constitucional o
princípio da estrita legalidade, isto é, que não pode
ser exigido ou aumentado tributo sem lei que o esta
beleça. Sendo assim, indispensável ato legislativo.

As únicas exceções a este princípio dizem res
peito a impostos da União que, coincidentemente,
não atendem ao princípio da anterioridade para que,
assim possam ser seletivos e atender a uma.função
extra-fiscal, isto é, ter como finalidade a interVenção
no domínio econômico e social e não somente ou
precipuamente arrecadar.



REQUERIMENTO
(Do Sr. José Pinotti)

Requer destaque, para votação em
separado da Emenda n2 9, apresentada à
PEC n2 256-B, de 1995.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

DE BANCADA (PSB)

Justificação

E; ,notório o abandono do setor público de saú
de no Brasil. A simples análise do conteúdo da mídia
cotidiana mostra toda a precariedade dos seus esta
belecimentos e a perversidade das políticas públi-
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Portanto, como a CPMF não terá estas caracta- cas que cada vez mais excluem mais brasileiros na
rísticas, não justifica a faculdade dada no Executivo repartição da renda nacional.
para alterar a alíquota deste tributo, principalmente se Milhões de brasileiros não têm a quem recor-
considerarmos que a violação ao princípio da estrita la- rer: enfrentam filas e longas esperas e, por vezes,
galidade poderá laborar contra o contribuinte que ficará morrem nas portas dos hospitais públicos. Parado-
permanentemente ameaçado pela sanha arrecadatória xamente, a maioria dos estabelecimentos públicos
do Poder Executivo. Não devemos esquecer que o estão ociosos por não disporem dos recursos para
propósito precípuo deste tributo será o de arrecadar. sua plena operacionalização. Médicos e outros pro-

Sala das Sessões, - Matheus Schmidt, Líder fissionais com salários indignos abandonam o servi-
do PDT. ço público, leitos são desativados, equipamentos e

infra-estrutura são sucateados.
Dada a desestruturação do sistema de saúde e

a sua centralização, os programas de prevenção e
controle, salvo exceções de campanhas tradicionais,
não funcionam ou mesmo não são acrescentados
àqueles do desenvolvimento fora de controle.

Mais grave ainda do ponto de vista financeiro,
é o uso parasitório que os planos de saúde e a me
dicina liberal fazem do serviço público. O paciente
paga o seu plano de saúde e este o encaminha, di
reta ou indiretamente, ao sistema público gratuito
para a realização de exames, cirurgias e internações
de alta complexidade e custo. Em alguns hospitais
públicos, internam-se pacientes particulares e colo
cam-se honorários para o médico que os atende.

É certo que existem problemas de gestão na
administração pública mas, é muito mais certo e
mais crítico, que os planos e seguros privados,
com suas cláusulas de exclusões das doenças
mais custosas, descumprimento de cláusulas con
tratuais, prazos de carência, rescisão unilateral
dos contratos nas situações mais graves e suas

.. altíssimas prestações, não representam a solução
para a .saúde no Brasil. Ao contrário, sobrecarre
gam e oneram com seu parasitismo, os serviços
públicos e o bolso dos cidadãos. Serão as institui
ções que gerenciam esses planos os beneficiados
pela CPMF se não houver um redirecionamento de
recursos.

Os hospitais contratados e conveniados ao
SUS também selecionam os pacientes. Não aten
dem os mais graves e os de tratamento mais caros,
tratam de forma discriminada os pacientes com pIa
no privado, deixando em plano inferior os usuários
do SUS, que são enviados para a rede pública suca
teada e ficam nas longas filas de espera. Isso sem
falar nas fraudes no faturamento, no tipo e duração
das internações, nas duplas cobranças, etc. O mo
delo de compra de serviços de terceiros, no caso da
saúde, já revelou, por sua história, que é uma fonte in
controlável de corrupção e de distorções no sistema.
Da forma como o Govemo apresentou seu orçamento

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2Q

, do
Regimento Interno, destaque, para votação em se
parado, da Emenda nQ 9-CE, que dá nova redação
aos §§ 32 e 42 do art. 74, apresentada à PEC nQ 256
B/95 - CPMF, para que estes dispositivos ocupem o
lugar dos mesmos, .na mencionada Proposta de
Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Depu
tado Alexandre Cardoso, Vice-Líder do PSB.

Requer destaque, para votação em
separado do § 32 da PEC 256-AI95

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, inciso 11, alínea b, nº 4; 161, inciso I e 162
do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da Emenda nQ 3.

Acrescente-se ao final do § 3Q da PEC 256
Al95, a seguinte expressão.

"§ 3º... realizados pelos estabelecimentos pú
blicos, ou por filantrópicos que dediquem mais de
cinqüenta por cento dos seus atendimentos a pa
cientes não benefj.:;iários de convênios, planos e se
guros de saúde".
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de 1996, incorporado já a CPMF, a grande parte dos PSB - Fausto Martello Bloco (PPB) - Adroaldo
seus recursos iriam para esse tipo de gasto. Streck PSDB - Aécio Neves PSDB - Vilmar Rocha

Acrescente-se que somente as instituições pú- Bloco (PFL) - Betinho Rosado Bloco (PFL) - Paes
blicas respondem, em todas as grandes cidades, pe- Landim Bloco (PFL) - Tuga Angerami PSDB - Gon-
los serviços de pronto socorro. Este serviços, massi- zaga Patriota PSB - Arnon Bezerra PSDB - Valde-
vos e de alto custo, têm uma demanda cada vez nor Guedes Bloco (PPB) - Enivaldo Ribeiro Bloco
maior em conseqüência da exclusão social e da vio- (PPB) - Raimundo Santos Bloco (PFL) - Armando
lência em crescimento exponencial no País. Abilio Bloco (PMDB) - Wilson Cignachi Bloco

Por esses fatores, entre outros também muito (PMDB) - Osmir Lima Bloco (PFL) - João Colaço
sérios para a saúde da Nação, propomos que o PSB - Zaire Rezende Bloco (PMDB) - Sebastião
montante arrecadado pela contribuição a ser instituí- Madeira PSDB - Antonio dos Santos Bloco (PFL) -
da seja canalizado exclusivamente para o suporte Luciano Castro PSDB - Romel Anízio Bloco (PPB) -
das instituições públicas de saúde, pois que, estas Paulo Gouvea Bloco (PFL) - Luiz Buaiz Bloco (PL) -
sim, atendem aos milhões de brasileiros que não Mario Negromonte PSDB - Elias Murad PSDB - Us-
dispõem de outra alternativa para a assistência à hitaro Kamia Bloco (PPB) - Murilo Pinheiro Bloco
sua saúde e realizam todas as ações de caráter pre- (PFL) - Darci Coelho Bloco (PPB).
ventivo sumamente necessárias ao nosso quadro REQUERIMENTO DE DESTAQUE
sanitário. PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Num país em que o poder aquisitivo da maioria é DE BANCADA (PDT)
precaríssimo, onde a situação de saúde do pow é ca- Sr Presidente
lamitosa; e onde os recursos públicos são cada vez . , ..
mais escassos e difíceis não se pode admitir que os Requere~s, nos termos regimentais, :testa-

.". ' _ ° que para votaçao em separado da expressa0 K •••

recursos adICionaiS - que serao gerados pela contn- t' ° °bOIOd d b d· d dO t
b . - ut h 1° ta it - era sua eXigi I I a e su or ma a ao ISPOS o no

U1çaO em pa a - ven am a a Imen r uma s uaçao 195 § 62 d C .. - K

de it° do °d t 'br d 'de de art. , ,a onstitUlçao, e... , que vem logo
p~ras ISmo oexaun o se or pu ICO e sau, após a expressão •... a contribuição de que trata

deSVIOS de procedimentos para aumentar o faturamen- t rt° K t t d § 42d rt 74 ·d
t fo de dO t - f d· t od I es e algo... , cons an e o o a. ,acreSCI o
o, en Im, IS orçoes e rau es Ineren es ao m e o At d D· ° - C t"t ° ° T °t' .de dO' ao o as Isposlçoes ons I UClonalS ransl Orlas,

corrpra e serviçoS em nosso P':IS. pelo artigo único da PEC n2 256-A, de 1995, com o
Para bem da nossa P?pulaçao e do nosso de- objetivo de suprimi-Ia

senvolvimento, o Sistema Unico de Saúde deve for- .
talecer e modernizar o seu setor público. Justificação

Esperamos pois, a acolhida desta emenda Com a retirada desta expressão, a cobrança da
pelos Pares desta Casa, em nome da saúde públi- CPMF somente poderá ocorrer no exercício financeiro
ca e da sobrevivência digna de milhões de cidadã- seguinte ao da publicação da lei que o instituir. Desta
os de nosso País. - Deputado José Pinotti, Bloco forma, ficará garantido o direito do contribuinte de não
PMDB. ter que pagar um tributo sem que haja transcorrido um

Matheus Schmidt PDT - Alceste Almeida Bloco relativo período de tempo, que lhe permita acostumar
(PPB) - Hugo Rodrigues da Cunha Bloco (PFL) - e preparar-se orçamentariamente.
Regis de Oliveira Bloco (PFL) - Rita Camata Bloco O princípio acima referido - princípio da ante-
(PMDB) - Marcelo Barbieri Bloco (PMDB) - Gonza- rioridade previsto no art. 150, 111, b da CF - so-
ga Mota Bloco (PMDB) - Carlos Mosconi PSDB - mente é excepcionado pelos impostos elencados
José Linhares Bloco (PPB) - Melquiades Neto PMN no parágrafo 19 do art. 150 da CF e pelas contri-
- Emerson Olavo Pires Bloco (PMDB) - Delfim Netto buições sociais para a seguridade social, confor-
Bloco (PPB) - João Coser PT - Augusto Viveiros me previsão do § 62do art. 195 da CF, esta última
Bloco (PFL) - Rodrigues Palma Bloco (PTB) - Gio- diferentemente daquela primeira, dispõe sobre a
vanni Queiroz PDT - Paulo Titan Bloco (PMDB) - possibilidade de se exigir a contribuição após o
José Santana de Vasconcellos Bloco (PFL) - Alberi- decurso de 90 (noventa) dias a partir da data da
co Filho Bloco (PMDB) - Henrique Eduardo Alves publicação da lei que a instituir.
Bloco (PMDB) - Fernando Ferro PT ~ Antonio Geral- Portanto, como a CPMF não é verdadelra'rnen-
do Bloco (PFL) - José Jorge Bloco (PFL) - Adhemar te uma contribuição social (mas sim um imposto
de Barros Filho Bloco (PPB) - Leonel Pavan PDT - mascarado de contribuição para burlar especifica-
José Carlos Vieira Bloco (PFL) - Raquel Capiberibe mente a regra da anterioridade) não existem razões



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 256 DE 1995,

ressalvados os destaques:

As M'esas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, promulgam, nos termos do § 32 do art.
60 da Constituição Federal, a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Artigo únice. Fica incluído o art. 74 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a se
guinte redação:

"Art. 74. A União poderá instituir contribuição
provisória sobre movimentação ou transmissão de
valores e de crédito e direitos de natureza financeira.

§ 12 A alíquota da contribuição de que trata
este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos
por cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou
restabelecê-Ia, total ou parcialmente, nas condições
e limites fixados em lei.

§ 22 A contribuição de que trata este artigo não
se aplica o disposto nos arts. 153, § 5Q

, e 154, I, da
Constituição.

§ 3Q O produto da arrecadação da contribuição
de que trata este artigo será destinado integralmente
ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde.

§ 42 A contribuição de que trata este artigo terá
sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195.

§ 62 da Constituição, e não poderá ser cobrada
por prazo superior a dois anos."

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou
chamar os oradores inscritos para o encaminhamen
to da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
palavra, para falar a favor, o Deputado Ursicino
Queiroz. S. EXª disporá de cinco minutos.

O SR. URSICINO QUEIROZ (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, na verdade, gostaria de dispor do poder
de síntese para dizer tudo que necessário se faz
afirmar neste momento.

~. 1

Ini~!o a minha fala lançando uma pergunta: o
que faZer com a Saúde? O Ministro Adib Jatene de
safiou-nos a propor' alternativas, e nenhum de nós
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para que possa ser cobrada diferentemente dos de- realmente tinha alternativas válid~s para socorrer
mais tributos, em espaço de tempo menor e prejudi- essa situação de emergência.
cial ao contribuinte. Repito: somente uma situação de catástrofe

Sala das Sessões, Deputado Matheus me levaria a perfilar a má utilização de um bom im~

Schmidt, Líder do PDT. posto como esse sobre transações financeiras.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou Na verdade, essas palavras não são de minha

submeter a votos a autoria. Foram proferidas pelo nobre Deputado Ro~

berto Campos, integrante da Comissão Especial que
discutiu e votou o parecer sobre essa emenda cons
titucional. Do alto de sua sabedoria e de sua compe~

tência, S. Exª enxergou que a Saúde no Brasil real
mente entrou num estado de catástrofe e necessita
de remédios eficientes, urgentes e inadiáveis, para
que possamos refazer algo que se destruiu ao longo
do tempo.

Ontem, ouvi um Deputado do PT dizer desta
tribuna que, durante a administração do Ministro
Adib Jatene, a Saúde foi levada ao caos. Não pode
mos, não devemos e não temos o direito de simplifi
car algo que é profundamente complexo. Na verda
de, a Saúde vem decaindo neste País a partir do
momento em que a classe média brasileira saiu de
dentro dos hospitais públicos e se imaginou capaz
de prover a sua saúde e a de sua famnia. Com a
saída dessa camada da população que tem poder
de pressão, a Saúde foi abandonada a sua própria
sorte, os hospitais públicos foram sucateados.

Também foi dito aqui ontem que, na verdade,
se destinava 300 milhões de dólares para o sistema
de saúde e que hoje se destina 650 milhões, mas a
Saúde continua em péssimas condições. Também
não é uma verdade total. Há necessidade de se fa
zer a correção para que a verdade sobrenade pura e
cristalina.

Nos anos de 199211993, quando da apresenta
ção das faturas dos serviços de saúde, o total apre
sentado era de 530 milhões de dólares. A demora em
saldar essas faturas - dois, três meses - numa infla
ção de 3Q01o, 40%, levou a esta coisa que, por não ser
totalmente verdade, consegue enganar. Quando eram
pagas as faturas, aí, sim, pagava-se 300 milhões de
reais, mas prosseguia o terrível processo de descapi
talização do Sistema Único de Saúde. Como disse o
nobre Deputado Feu Rosa, na verdade, o Brasil hoje é
um vasto hospital sucateado.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, este
momento é decisivo na história do plenário desta
Câmara. Aqui haverá um grande embate em que se
demonstrará que este País é solidário, é uno, é fra
terno.

Quando analisamos os dados estatísticos da
Saúde neste País, vemos que 38 milhões de brasi-
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leiros estão cobertos pelos planos particulares de ele que está em causa, quando se discute uma me-
saúde. Porém, em conseqüência do desnível terrí- dida de emergência, capaz de deter a falência em
vel, os segurados desses planos de saúde estão no que está engolfado o Ministério da Saúde e, com
Sul e Sudeste do Brasil. ele, a tragédia social que se abaterá sobre o povo.

Em nome de todos os pobres, favelados, de- Como se não bastasse, desencadeou-se uma
serdados, humilhados e aviltados deste País, lanço, campanha brutal - na imprensa e na TV - contra a
ao fundo do coração de todos os Deputados, o apelo aprovação da CPMF. Nunca vi nada igual. A ban-
mais dramático: Vamos dizer sim à vida, votando fa- queirada, em nome dos "interesses nacionais", saiu
voravelmente à CPMF! à luz do dia, tentando por todos os meios. O que te-

Que Deus nos ilumine e nos ajude! miam os banqueiros, um novo surto inflacionário, do
Muito obrigado. qual no passado tanto se beneficiaram, ou a trans-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a pa- parência das contas bancárias?

lavra o Sr. Almino Affonso para encaminhar a votação. Não faltaram _os que acusaram o Ministério da
O SR. ALMINO AFFONSO (PSDB - SP.) - Sr. Saúde de omisso, em face das fraudes que, com fre-

Presidente, srªs e Srs. Deputados, não pretendo fa- qüência, se apontaram. Pois é bom lembrar, se quiser-
zer uma sustentação mais detalhada da importância mos travar o bom debate com lealdade: o Ministro Adib
de aprovarmos, nesta sessão, a emenda constitucio- Jatene fez publicar um folheto "Subsídios à votação
nal que cria a Contribuição Provisória sobre Movi- da CPMF", no qual são respondidas as críticas com
mentação Financeira. clareza meridiana. Cerca de 5.000 auditorias foram

A rigor, não me parece necessário fazê-lo. realizadas, contendo abusos, eliminando ou limitando
Essa matéria foi bastante debatida na Casa. Não se a prática das fraudes. Foram criados inclusive cursos
pode dizer que, acolhida ou rejeitada, atuamos de de capacitação de auditores, para melhorar a qualida-
afogadilho. Os que a ela se opõem deram-lhe com- de das avaliações dos serviços públicos.
bate desde a primeira etapa de sua tramitação, Tampouco se pode dizer que o Ministério da
quando lhe apreciamos a admissibilidade, no âmbito Saúde tenha sido omisso, deixando de alertar, em
da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- tempo hábil, a área financeira do Govemo Federal.
ção. Argüíam-Ihe a inconstitucionalidade, analisada Foi além: agilizou negociações no plano intemacio-
de diversos ângulos. Tive a honra de ser o Relator nal, com vistas a obter empréstimo externo de 650
do projeto e, não obstante a tese contrária sustenta- milhões de dólares com o Banco Mundial e com o
da por alguns eminentes colegas, a CCJR aprovou Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já é do
meu parecer com maioria significativa. conhecimento público que o Banco Mundial aprovou

Na Comissão Especial, onde foi Relator da PEC o empréstimo, devendo a operação ser formalizada
nl! 256195 o nobre Deputado André Pucinelli, não fo- nos próximos dois meses. E o acordo com o Banco
ram menores os obstáculos a vencer. Afora a argu- Interamericano, já em fase final de negociações, em
mentação técnica, sobretudo dos que lhe entrevêem breve também será aprovado.
fator de retomada inflacionária, uma verdadeira carga Contudo, o déficit é de 6 bilhões de reais. Ou se
de objeções, às vezes desbaratadas, foram trazidas ao tomam providências emergenciais, ou o colapso da
debate com ânimo de impedir que a maioria se for- saúde pública se transformará num crime contra o
masse, garantindo a aprovação do projeto, povo. Como disse o nosso Ministro Jatene, "o que está

Nas reuniões de bancada, com a presença do em jogo é muito maior do que a criação de nova contri-
Ministro Adib Jatene, a oposição à CPMF foi aguerri- buição ou boa prática tributária: vidas humanas".
da, sobretudo politizada. Não raro, todos os proble- Um dos argumentos mais usados, com inegá-
mas que, ao longo das últimas administrações, se vel impacto, é o relato à sonegação de impostos.
acumulam - entravando o Ministério da Saúde, à Segundo muitos, cerca de 50% do que se poderia
mingua de recursos financeiros, limitado pela inefi- arrecadar sai pelos ralos da sonegação... Por que
ciência burocrática ou agredido pela corrupção de não conter essa prática danosa, dispensando, com
mil caras -, tudo, absolutamente tudo, passou a ser isso, o recurso a novos impostos ou contribuições
invocado como justificativa para que se aprove o sociais para acudir os serviços públicos de saúde?
Projeto de Emenda Constitucional em análise. Argumento, em tese, válido, porém não oportuno.

Sobretudo o Sistema Unificado de Saúde - SUS, Porque o drama, neste momento, é o imediato, é a
entrou na berlinda. A toda evidência, certo ou errado emergência, é o que se tem de atender hoje, impre-
como método de administrar a saúde pública, não é terivelmente hoje.



Julho de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTAnoS Quinta-feira 11 19841

Poderemos divagar. Mas o que temos a resol- dimento da saúde pública a esperança de vida não
ver é como atender em termos financeiros, as ne- existe.
cessidades prementes da saúde pública. As pergun- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
tas precisam de respostas claras e sensatas: há ou dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
não carência de recursos impossíveis de serem ge- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
rados a curto prazo? Pode-se acaso postergar o EXª a palavra.
atendimento dos que batem às portas dos hospitais O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB-
que integram o SUS? Em decorrência desse quadro SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
cruel, cuja resposta, a meu ver, leva à necessidade 192, § 1Q do Regimento Interno, estabelece que ape-
da obtenção de recursos imediatos, porventura nas quatro oradores poderão usar da palavra para
pode-se deixar de aprovar a emenda constitucional encaminhar a votação, sendo dois a favor e dois
que cria a CPMF? contrários.

Suponho o quanto os Ministros de Estado mul- V. EXª já chamou por mais de uma vez o Depu-
tiplicaram suas vindas às Comissões Técnicas. Bas- tado Arlindo Chinaglia para falar contra. Agora cha-
ta um convite e já se apressam a comparecer, solíci- ma o Deputado Lima Netto. Após o Deputado Lima
tos, prontos a esclarecer as questões levantadas pe- Netto, estará encerrado o encaminhamento da vota-
los Parlamentares. Não era assim no passado. Ago- ção, pois já terão falado dois a favor e dois contra?
ra, a presença de um Ministro de Estado - no Parla- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
mento - tomou-se rotina. Mas de tantos que aqui do Arnaldo Faria de Sá, abri uma exceção e permiti
têm vindo, nesta Legislatura, nenhum o fez tanto a três Deputados que falassem contra e três a favor.
quanto o Ministro Adib Jatene. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

Na verdade, nas Comissões Técnicas e nas dente, exceção, eu respeito.
reuniões de bancadas partidárias o Ministro explicou O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eu não
exaustivamente um fato elementar: a saúde pública gosto, mas ontem o Deputado Eduardo Jorge pediu-
não poderá enfrentar seus deveres junto à coletivi-

me para fazer uso da palavra a fim de encaminhar a
dade se não houver uma solução de emergência, matéria, e eu abri uma exceção.
como essa que será votada a seguir. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Aceito a ex-

Sr. Presidente, para concluir, ousaria fazer em
apelo a esta Casa - que os Parlamentares expressem ceção, Sr. Presidente.
aqui dentro o que vêem lá fora. Que as Lideranças, ao O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Eu não
menos, 6berem suas bancadas para que cada Deputa- gosto. Não vou abrir mais nenhuma exceção.
do vote conforme sua consciência. Será revoltante O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
que, por desgraça, um projeto de lei de tal importância do a palavra para encaminhar a votação ao Deputa-
social venha a malograr, por culpa da ligeireza da deci- do Lima Netto, que falará contra a criação da CPMF.
são de uns, ou pela omissão de outros. O SR. LIMA NETTO (BlocolPFL - RJ. Sem re-

Não consigo entender, por exemplo, como o visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
PT possa votar contra a aprovação da PEC, nº tados, estamos, mais uma vez, optando pelo cami-
256/95. A bancada do PT, segundo consta, está au- nho aparentemente mais fácil para resolver os pro-
sente do plenário em reunião fechada, para decidir blemas brasileiros: mais impostos.
como votará. Pois ainda há dúvidas? Confesso que Tenho duas razões para ser contra esse im-
a mim me constrange, só de pensar na hipótese. posto.
Como poderá um partido, comprometido com a cau- A primeira, porque o sistema de salíde é abso-
sa popular, votar contra um projeto que visa assegu- lutamente incompetente. Jogar mais recursos num
rar ao povo atendimento de saúde? sistema corrupto, que está montado para ser corrup-

Sr. Presidente, em nome do PSDB, recomendo to, até por que, paga, 2,04 reais por consulta médi-
o voto a favor da CPMF. Se a maioria, sensibilizada ca, não tem como ser sério. Mais recursos, os cor-
pela causa popular, votar com a proposição, o Minis- ruptos aplaudem.
tro Adib Jatene será o grande vitorioso desta tarde. A segunda, vamos novamente onerar a empresa
Ele o merece, porque lutou como um gigante, sem brasileira. Vamos, de novo, gerar desempregos no País.
esmorecer, sem descrer, sem arrear bandeira. Mas, A micro e pequena empresa não pode mais su-
a rigor, o verdadeiro vitorioso será o povo, sobretudo portar impostos, pois já agüenta muita burocracia e
os setores mais humildes para os quais, sem o aten- muita incompetência.
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Temos de ser contra esse imposto, porque o
Brasil está aumentando impostos. Estamos aumen
tando impostos porque estamos arrecadando me
lhor. Cobrávamos 28% do PIB, hoje cobramos 32%.
O nosso sistema de arrecadação está ficando mais
eficiente. E, por isso, estamos cobrando mais impos
tos num país onde o custo Brasil ainda é muito alto.

Queremos empregos. Temos de incentivar empre
~ e não desesti~los. Esse imposto não é a solução.

O Govemo quando quer resolver problemas, o
faz, corno aconteceu com os bancos. Mas agora 
saiu ontem nos jornais - está angariando mais re
cursos para os Estados através da Caixa Econômica
Federal. Por que não para a Saúde? Porque para a
Saúde, o Governo jogou a responsabilidade em
cima da gente, em cima do Congresso, quando op
tou pela altemativa mais fácil.

"Não· para mais impostos! Temos de ter cons
ciência e pensar no emprego dos brasileiros!

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Deputado José Pinotti, para encami
nhar a votação.

O SR. JOSÉ PlNOTTI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros
companheiros do Congresso, tenho a impressão de
que não podemos ignorar todos os fatores negativos
e todos os incovenientes quando da criação de um
novo imposto, mesmo que os recursos oriundos des
sa arrecadação sejam destinados ao atendimento da
população que aqui representamos.

Nós, Deputados, teremos de assumir a atitude
extremamente antipática de impor um novo imposto
à população brasileira.

Entretanto, esses inconvenientes não se com
param - e não podem comparar-se de forma alguma
- ao enorme drama que vive a saúde brasileira. Não
resolvemos problemas do passado: as doenças in
fecciosas, a desnutrição, a tuberculose; a elas se
juntam a dengue e a AIDS, e todas recomeçam a
matar dezenas de pessoas por dia no País. Não re
solvemos os problemas do presente, que são as
doenças cardiovasculares, o câncer e os acidentes,
que no Brasil matam muito mais do que nos países
desenvolvidos, onde se diz serem mais prevalentes.

Entre as razões desse drama está, sem dúvida,
a questão da falta de recursos. Antes no Brasil eram
gastos por ano em saúde 50 reais por .habitantes; hoje
são gastos 100 reais - vinte vezes menos do que se
gasta nos Estados Unidos e trinta vezes menos do que
se gasta no Canadá. E pior: esse valor é inferior ao de
inúmeros países da América Latina, que têm renda
per capita menor do que a brasileira.

Portanto, não há dúvida de que precisamos de
mais recursos para a saúde. V. EXªs sabem da mi
nha visão crítica em relação aos programas sociais
deste Governo. Mas a resistência que tenho é moti
vada pelo fato de que esse dinheiro está sendo mal
gasto. Daí eu ter lutado através dos jornais e nesta
Casa para demonstrar que a única forma de apoiar a
CPMF com a consciência tranqüila era exigir que tal
contribuição fosse usada de forma descentralizada 
corno bem observou o Deputado Lima Netto - e ex
clusivamente na área pública de saúde e nos hospi
tais realmente filantrópicos, aqueles em que a maior
parte dos atendidos são pacientes do SUS. Os que
não fazem isto não são filantrópicos.

Nestes últimos dias, juntamente com o Líder Mi
chel Temer e companheiros do PMDB e de outros par
tidos, obtivemos tanto do Ministro Adib Jatene quanto
do Presidente da República a garantia de que isso
acontecerá. Ou seja, os recursos serão usados de for
ma descentralizada, o que acaba com a fraude. Não
existe outra forma. E mais: serão usados no sistema
público de saúde - enfatizando-~ a prevenção - e no
sistema que de fato seja filantrópico.

Esse compromisso me fez vir à tribuna para
dar integral apoio à CPMF.

Inclusive, apelo aos companheiros do meu e
dos demais partidos para que nos possamos unir
para votar a CPMF, garantindo a promessa do Go
verno de mudar a estrutura do setor de saúde e a
maneira de gastar o dinheiro. A forma corno está
sendo aplicado é realmente errada e perdulária. A
forma nova é a correta.

Sr. Presidente, diria que não se alcança a saú
de com assistência médica, mas com educação e
prevenção. Mas isto não acontece se não houver ato
médico, porque o ato médico é fundamentalmente
de solidariedade.

Conclamo os companheiros para termos
duas visões importantes neste momento: a visão
solidária em relação à população pobre, sofrida e
doente; e a visão da confiança em quem nos ga
rante que vai usar o dinheiro de forma adequada.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Paulo Bornhausen,
para encaminhar a votação.

O SR. PAULO BORNHAUSEN (Bloco/PFL
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados, a Câmara dos Deputados hdje tem
de tomar uma decisão muito importante, que diz res
peito à vida de todos os cidadãos.
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Há meses se discute a questão da CPMF. A
sociedade pode tomar conhecimento dos prós e
contras da criação de um imposto que seria a salva
ção - ou pelo menos o início da salvação - do setor
de Saúde do País.

Vemos o Sr. Ministro da Saúde, Adib Jatene,
homem sério, compenetrado e ciente das suas res
ponsabilidades, trazer com esse imposto unia luz no
fim do túnel, que tem o intuito de melhorar a saúde
no País. Mas, enquanto discutem o novo imposto,
esquecem-se de tentar entender o que pensa a so
ciedade a respeito do assunto. Esquecem-se de que
temos a responsabilidade de fazer uma reforma tri
butária neste País. Alegam que se trata apenas de
um imposto temporário. Como se as matérias de
Governo fossem temporárias; como se os impostos
provisórios" terminada a sua vigência, fossem colo
cados de volta no baú e esquecidos.

Na minha curta vida, nos poucos anos que
acompanho a história deste País, nunca vi um im
posto ser revogado. Todos os que 'são invalidados
acabam voltando de outra forma. E quem paga é o
cidadão. Não se olha o impacto no futuro,"não se
olha para frente. Ten~am usar os sentimentos do co
ração para convencei: sobre um estrago que -se quer
fazer na Nação. Esse imposto foi baseado na idéia
de imposto único. Ele -não onera em 0,25%, 0,20%
ou 0,15%. É um imposto inflãcionário que onera o
mais pobre; procura recuperar uma situação, mas
agravará muitas outras.

Fala-se nesta Casa que a Saúde depende da
CPMF e que há urgência para sua votação. Essa ur
gência existe desde que me entendo por cidadão. O
que há é negligência dos administradores do setor de
saúde. Agora, esse imposto é a tábua de salvâção. Ar
gumenta-se que vamos resolver os problemas da Saú
de com o imposto. Daqui a seis meses'veremos, desta
mesma tribuna, aqueles que votarão a favor dizendo
que os atendimentos de emergência nos hospitais me
lhoraram. Estaremos, então, enganando os outros e
nós mesmos. Esse dinheiro se perderá nos buracos
negros da área de saúde deste País.

-Que sejam atacadas as causas dos problemas.
Que-não se venha dizer que os efeitos - que todos c0
nhecemos - devem ser curados com impostos novos.
E o cidadão, onde fica? Espoliado pelo Estado,espo
liado pela Câmara e pelo Senado, com um novo im
posto, a gerar inflação, miséria, a fazer com que peque
nas'e. grandes empresas dispensem seus emprega
dos,c1àvido ao aumento do custo de produção.

Quem vai pagar é -o trabalhador brasileiro, é o
mais sofrido. Quem vai pagar não é só aquele que

está na porta do hospital. Depois de alguns meses,
pode ser que a situação melhore, mas, a médio e
longo prazos, não. Aqueles que acreditam que o Go
verno pode gerenciar bem um imposto a mais não
olham para trás. São tantos - 56? 57? 58? 'Não po
demos mais contar - e mal aplicados.

Portanto, Sr. Presidente, na condição de cida
dão, de partidário do PFL, que está consciente dis
so, faço um apelo a todos os companheiros do meu
partido no sentido de que votem contra esse impos
to, que é contra o cidadão. Ele vem revestido de
emoção, mas não tem razão de existir.

a SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Relator da matéria, Deputado André
Puccinelli.

a SR. ANDRÉ PUCCINELU (BlocoIPMDB 
MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, essa relatoria não foi para nós um
ônus, como eventualmente insinuara, ou seja, que
eleitoralmente ela poderia ocasionar diminuição de
votos.

Sou candidato a Prefeito na minha terra e de-
"fendo a CPMF pelas razões que concluí na relatoria:

na convicção, formada ao longo das audiências pú
blicas, de que era urgente que houvesse recursos
para a Saúde; na -convicção, formada pelos docu
mentos que apresentamos a todos os Srs. Deputa
dos, de que as irregularidades e as fraudes aponta
das diminuíram em cerca de 2 milhões os procedi
mentos do ano de 1995, em relação a igual períod9
do ano de 1994.

Falar em fraudes é próprio da liberdade de im
prensa, e a Nação brasileira tomou conhecimento de
que a proibição se fez neste númeró com documen
tos que estendemos a todos os companheiros.

A convicção formou-se ao vermos que, no Or
çamento, na fonte condicionada, à qual a CPMF es
tava vinculada, obrigatoriamente 66% das ações se
fariam em áreas de prevenção, proteção e promo
ção à saúde, enquanto dos 4,6 bilhões, do total pre
visto para a arrecadação - 6 bilhões - seriam desti
nados tão-somente 34% para a área hospitalar no
que condiz com a Constituição, na obrigatoriedade
de atender-se especialmente aos hospitais públicos,
filantrópicos, universitários e apenas complementar-
mente aos hospitais privados. ,

A convicção fortaleceu-se nas audiências públi
cas, onde tivemos a presença de prefeitos de todos
os partidos, como PT, PMDB, PFL e PPB, defenden
do a contribuição como necessária para que a popu
lação tenha uma saúde condizente. Mostraram que,
naqueles Municípios onde ocorrera a descentraliza-
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ção da Saúde em sua forma de gestão semiplena, O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
houve uma melhoria significativa e substancial dos visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
índices de mortalidade. tados, conhecemos muito bem o que é tragédia na

Mas a convicção formou-se principalmente por- Saúde brasileira. Em momento algum corresponde a
que, ao longo do tempo em que esta proposta trami- qualquer dos nossos indicadores socioeconômicos.
ta nesta Casa, não se teve outra oportunidade, outra Poderíamos não estar convivendo com epidemias
opção para que se pudesse fazer da saúde direito emergentes e reemergentes: cólera, dengue, enfim,
do cidadão e dever do Estado. com tudo isso a que estamos assistindo - Caruaru,

Dizem as pesquisas que o povo é contra im- clínica Santa Genoveva.
postos. Também sou contra impostos e contribuiçã- Dói, Sr. Presidente, termos que resolver a situa-
es, mas tenho em mãos esses documentos que me ção da Saúde de fonna transitória; chegar a um acordo
dizem que tãc-somente 15% da população brasileira em que se estabelece que esses recursos serão ca-
será onerada com a Contribuição e que os 85% re- brados por um ano. Tínhamos de ter encontrado. uma
manescentes correspondem justamente aos mais solução permanente para que a Saúde, objetivamente,
necessitados, aos mais humildes, aos que antes da fosse financiada e pudéssemos criar estratégia definiti-
Constituição de 1988 não tinham direito a uma porta va para tirar o Brasil dessa tragédia sanitária.
para entrar e tratar de seus filhos, estou convicto de Eu e o PPS somos daqueles que entendem
que prefiro estar com os 85% da população brasilei- que quando melhor, melhor mesmo. Não apostamos
ra do que com os 15%. no pior para tentar resolver os problemas deste

Posso contribuir, tenho recursos para contri- País. Lamento profundamente a posição do Partido
buir, assim como os mais abastados os têm. Por que dos Trabalhadores a esse respeito. Entende o PT
nós que podemos não estendemos a oportunidade que, não sendo aprovado a CPMF, poderemos jogar
de atender aos menos favorecidos? Por que negar- politicamente para o futuro. Não poderemos, porque
mos a oportunidade e voltarmos ao que havia antes as pessoas que estão morrendo hoje estão morren-
da Constituição de 1988, quando o indigente batia do hoje, e ninguém fará com que sobrevivam ama-
na porta do hospital e não era recebido? nhã. A miséria tem de ser resolvida agora. (PaI

mas.)O PPS compreende todas as dificuldades para
Agradeço aos Uderes o acordo feito nesta ma- se aprovar um imposto, o que não dá alegria a nin-

nhã, segundo o qual se reduz a alíquota e o tempo guém, e sabe que não é só com dinheiro que se re-
da CPMF, a fim de que juntos, Legislativo e Executi- solverão os problemas da Saúde. Temos de melho-
vo, encontremos a fórmula ideal e definitiva para pc- rar a administração, acabar com a corrupção e mu-
dermos realmente dizer que somos todos irmãos. dar o modelo de pagamento, porque este é fator in-

Mostremos que somos irmãos, mostremos que controlável de corrupção. E quando digo melhorar
nós que podemos contribuir realmente o faremos em quero dizer melhorar hoje e agora, conseguir dinhei-
benefício daquele que não pode pagar para ter saú- ro para que os hospitais funcionem logo, amanhã, e
de, daquele que, chorando, levará seu filho às por- não daqui a dois anos.
tas dos hospitais e poderá não ser atendido, porque Por isso, Sr. Presidente, o PPS é absolutamen-
as Santas Casas, os hospitais de benemerência fe- te favorável à aprovação da CPMF.
charão suas portas. Estes os que realmente serão O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PPS
atendidos com a CPMF, segundo o acordo firmado vota "sim".
nesta manhã. Como vota o PCdoB?

Sr. Presidente, sou médico há 25 anos; convi· O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
vo com a dor há 25 anos. Posso contribuir, Srs. De· revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PCdoS, num
putados, e contribuirei comparte dos recursos que momento como este, vai considerar primeiramente
consegui conquistar com meu trabalho, ao longo de os interesses da população brasileira.
minha vida, para favorecer o meu irmão brasileiro, A Saúde vive uma crise violenta e, por isso,
aquele que não tem possibilidade de chegar ao hos· não pode esperar. (Palmas.) O Sistema Único de
pital e ser atendido, porque não tem plano de saúde. Saúde está ameaçado, apesar dos esforços do Go-

Prefiro ficar com 85% da popula&ão brasileira. vemo. E mesmo assim temos de fazer um grande
Prefiro ficar com meu irmão desfavorecido. esforço para não permitir que o único sistema que

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como atende à grande maioria do povo pobre seja enterra-
votam os Srs. Uderes? do por completo.
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Esse projeto da CPMF nasceu no Conselho Hoje, por mais de uma vez, a nossa Líder este"
Nacional de Saúde e é aprovado por todas as enti- ve em contato com V. Ex!! e com o Deputado Inocên"
dades populares deste País. cio Oliveira, Líder do PFL. Sabemos da importância

Apesar disso tudo, o Ministro Adib Jatene abra- dessa matéria. O Diretório Nacional do Partido dos
çou essa proposta, bem como setores do Govemo. Trabalhadores firmou posição contrária à aprovação
O Governo como um todo não apóia essa proposta. da CPMF. Mas sabendo, Sr. Presidente, que houve
Estamos vendo aí o Ministro do Planejamento mani- avanços no entendimento da nossa Líder com V. Ex"
festar-se contra a CPMF. O Govemo não teve o e com o Deputado Inocêncio Oliveira, nossa banca-
mesmo empenho para apoiar a CPMF, como teve da resolveu discutir o assunto.

\

para apoiar a quebra do monopólio do petróleo, ou Estamos desde às 15 horas em discussão, no
mesmo a reforma da Previdência. Espaço Cultural da Câmara dos Deputados. A nossa

Apesar disso tudo, Sr. Presidente, temos de di- bancada está discutindo. Portanto, não posso acei-
zer que quem é contra a CPMF são os banqueiros, tar os ataques feitos pelo companheiro Deputado
os sonegadores, para esconder o Caixa-2. (Palmas.) Sérgio Arouca, sobretudo porque vem de um partido

Qual é o PIB do Brasil hoje? Seiscentos bilhõ- de esquerda. A nossa bancada está reunida- e, em
es? Todo mundo sabe que é subestimado, que é poucos minutos, vai trazer, com a maior responsabi-
muito mais do qúe isso - pelo menos um terço - e Iidade, a sua posição a este Plenário. Ela será anun-
que essa montanha de bilhões de reais está escon- ciada por nossa Líder.
dida na sonegação, na lavagem de dinheiro. E é nis- Nossa bancada está a um passo de tomar uma
so que vai incidir a CPMF: na lavagem de dinheiro, decisão. (Palmas.)
na sonegação e no Caixa-2, que terá de ser desco- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PT
berto. A experiência do IPMF já é salutar para nós, está prestes a decidir.
pelo que aconteceu. Já dá para entender alguma O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
coisa. revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. De-

Quem ganha até quatro salários mínimos, 70% putados, o PDT recomenda a sua bancada a vota-
da população, está isento de pagar o imposto. Quem ção favorável à proposta de emenda constitucional.
ganha acima de quarenta salários mínimos, apenas (Palmas.) Todavia, ressalvamos que se trata de
3,4% da população, será responsável por 65% da questão aberta, podendo cada Deputado externaro
arrecadação da CPMF. Então, quem tem de estar seu pensamento através do voto.
contra são os banqueiros mesmo. O Sistema finan- Sr. Presidente, os que vão votar a favor da
ceiro tem como sonegar e agora tem de abrir essas emenda, não estarão votando ·sim· à fraude no se-
contas, tem instrumentos importantes de controle tor de saúde; não estão votando ·sim- ao descalabro
sobre as contas e sobre o sigilo bancário, que é a em que se encontra a Saúde pública deste País. Es-
ameaça que a CPMF traz: quebrar o sigilo bancário. tão dizendo -sim- a essas multidões de marginaliza-
É isso o que pode desencadear. dos, que perambulam pelas redondezas dos hospi-

Por isso, Sr. Presidente, o PCdoB vota favora- tais em busca de atendimento.
velmente a essa proposta e apela aos nossos com- O nosso voto, por conseguinte, será a favor
panheiros para que façam o mesmo. Esta proposta dessa gente, dessa camada da população que mais
é uma cunha no projeto neoliberal, ao vincular recur- sofre com o descalabro do setor de saúde. Mas não
sos para a Saúde. Por isso apoiamos o projeto. estaremos negando apoio ao Governo, que aponta

Era o que tinha a dizer. neste momento, como única alternativa para resol-
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- ver o problema da Saúde, a aprovação dessa emen-

são do orador.) - Sr. Presidente, falarei pela Lide- da constitucional. Não negaremos aqui o nosso voto,
rança do Partido dos Trabalhadores, para orientar a mas estaremos vigilantes e fiscalizando todos os
bancada. atos do Governo, no que diz respeito à política de

Sr. Presidente, V. EXª e todos os outros Parla- saúde no País.
mentares são testemunhas da responsabilidade que Portanto, o PDT encaminha o voto -sim" em
a bancada do Partido dos Trabalhadores tem tido questão aberta.
para com a Nação. Somos cinqüenta Parlamentares O SR. FERNANDO LVRA (PSB - PE. Sem re~

aqui nesta Casa. O PT é um partido que toma posi- visão do orador.) - Sr. Presidente, raras vezes vi
ção, que discute e, geralmente, fecha sua posição uma questão tão difícil de ser definida como esta da
em cima de determinadas questões. CPMF.
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Confesso a V. Exi!g que por várias vezes altemei Quero dizer, Sr. Presidente, que é preciso que
minha posição, porque é lamentável que um País a classe política saiba valorizar nosso sistema de
como o Brasil tenha de criar um imposto específico saúde que, lamentavelmente, até por falta de deci-
para cuidar da saúde de seu povo, quando emprega são nossa e até por falta de coragem desta Casa,
30 ou 40 bilhões de reais para salvar banqueiros. Mas, ainda não foi definitivamente implantado. Aliás, des-
levando em conta o apelo de companheiros e compa- de que ele existe, a mortalidade infantil em nosso
nheiras que entendem que devem dar um crédito de País caiu de aproximadamente 150 crianças mortas
confiança para aplicação desse dinheiro na saúde pú- por mil nascidas para, agora, menos de 50 crianças
blica deste País, reformulo meu voto. mortas por mil nascidas, em média.

Voto a favor da CPMF, respeitando os votos Quero dizer, Sr. Presidente, que graças ao Sis-
dos companheiros de bancada que votarem contra, tema Único de Saúde, que ainda não foi definitiva-
mas chamando a atenção para o seguinte: não é mente implantado, este País tem o melhor programa
possível que desta vez o governo fuja a sua respon- de vacinação existente em todo o mundo, exemplo
sabilidade mínima de estabelecer a Saúde como para os demais países, e com o qual já consegui-
prioridade neste País. É o nosso voto. (Palmas.) mos erradicar várias doenças, como, por exemplo, a

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Líder poliomielite, que não existe mais no Brasil.
do PSB vota a favor e respeita a posição dos mem- Finalmente, quero lembrar à Casa que, antes
bros da sua bancada. da Constituição de 1988, quando não existia o Siste-

Como vota o PPB, Deputado Odelmo Leão? ma Único de Saúde em nosso País, havia um gran-
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. de número de indigentes sem acesso a qualquer sis-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco tema de saúde. Esses cidadãos brasileiros eram os
PPBlPL quer deixar registrada mais uma vez, para desempregados, os subempregados, e os trabalha-
este Plenário, a sua posição política. dores rurais, que ficavam à mercê da caridade des-

Primeiro, queremos discutir a proposta e pro- sa ou daquela autoridade municipal. Depois, com a
testar contra o Proer; segundo, registrar a nossa po- criação do SUS, esse contingente da população bra-
sição veemente há mais de um ano e meio, em bus- sileira passou a ter o título de cidadão que a Consti-
ca da reforma tributária e da ordem econômica, das tuição lhes concedeu.
privatizações. Em nosso entendimento, são essas Não é possível que esta Casa agora queira
as verdadeiras soluções que tanto o Brasil deseja acabar com esse sistema, que já mostra qualidades
para o Plano Real. tão fundamentais apesar de ainda não ter sido defi-

Entendemos que em nossa bancada existem nitivamente implantado.
aqueles que neste momento, defendem o imposto. E Por isso, Sr. Presidente, tenho orgulho de dizer
não somos contrários a eles. Também há os que coe- que o meu partido, o PSDB, fecha a questão em tor-
rentemente, em nossa opinião, acham que esse imposto no desta matéria e vota "sim". (Palmas.)
onera o trabalhador brasileiro e a economia do País. O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.

Diante desse impasse, portanto, reafirmando a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
sua posição acerca das reformas - tributária e eco- Deputados, as palmas que se seguem a cada mani-
nômica - e das privatizações, o nosso Líder libera a festação favorável à CPMF estão a indicar que con-
bancada e vota pessoalmente "sim". (Palmas.) seguiremos, com absoluta tranqüilidade, o quorum

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB - MG. Sem majoritário de 308 votos para aprovar esta contribui-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf"Is e Srs. De- ção fundamental à saúde do brasileiro.
putados, venho à tribuna em nome do PSDB, com Ontem, quando reunimos a bancada do Bloco
muita convicção, para defender a aprovação de um do PMDB, verificamos uma fortíssima inclinação -
imposto que vai, temporariamente, salvar o sistema quase 80% no dia de ontem - para a aprovação da
de saúde do nosso País.! CPMF. Mas, Srs. Parlamentares, nós evoluímos de

E mais do que isso, Sr. Presidente, venho com ontem para hoje. Aqueles que são contrários hoje
convicção e com orgulho comunicar a esta Casa que estão sabendo que a vigência será de um ano e a
o PSDB não só vai votar favoravelmente à aprova- alíquota de 0.20%. A mim me impressiona, e, deve
ção da CPMF, mas também fecha a questão na impressionar a muitos nesta Casa, o fato de que to-
aprovação da CPMF em benefício da população bra- dos os Deputados médicos desta Casa, sem exce-
sileira. ção, aplaudem e apóiam essa nova contribuição.
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De modo que, Sr. Presidente, não há razão do que o Líder do PFL, traduzindo uma doutrina do
para o PMDB não encaminhar favoravelmente. Ape- seu partido, traduzindo um programa, traduzindo
nas registro que tal como fiz em todas as emendas uma questão de princípio do Partido da Frente Libe-
constitucionais há uma ou outra divergência. E em ral, não por ser contra a CPMF, mas por ser contra a
face dessas divergências, a Liderança vai respeitá- criação de qualquer imposto que onere o setor pro-
las e permitir naturalmente que a manifestação seja dutivo de nosso País, setor que deve gerar impostos
livre. O meu voto é "sim" e assim recomendo à mi- e divisas para que o Estado reconstitua sua capaci-
nha bancada. (Palmas.) dade de investimento em infra-estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PT O Partido da Frente Liberal tem colocado o in-
estava prestes a decidir. teresse maior do País acima de qualquer outro inte-

Já decidiu, Deputada Sandra Starling? resse, acima dos interesses do partido, acima dos
A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem interesses de sua bancada, acima dos interesses do

revisão do oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. seu Líder, acima dos interesses de V. EXª, Sr. Presi-
Parlamentares, é público e notório que o Partido dos dente uma das maiores lideranças do partido e de
Trabalhadores se esforçou, ao longo de todo esse todo o País, acima dos interesses do Presidente Jor-
período em que se debateu a CPMF, exatamente ge Bornhausen, do Vice-Presidente Marco Maciel,
para afinar sua posição, examinar com critério e com de qualquer outro nome de expressão do Partido da
cuidado esta matéria, para que pudéssemos manter Frente Liberal, porque este partido sabe da respon-
o compromisso maior que nos faz hoje um partido sabilidade do momento que vivemos. Estivemos
de oposição respeitado nesta Casa e na sociedade hoje em reunião com o Sr. Presidente da República,
brasileira. quando mostramos a S. EXª a responsabilidade de

No entanto, Sr. Presidente, depois de inúmeras um partido que tem sido a base de sustentação do
considerações, lembrando de várias situações deste Governo nesta Casa. O PFL encabeça e desfralda a
Govemo, lembrando dos cinco dedos espalmados às bandeira das reformas, a fim de que o Brasil se insi-
questões sociais - e diante do que vem sendo impla- ra no novo contexto existente em todo o mundo.
mentado pelo Govemo Federal, que tem dinheiro O que está em jogo, neste instante, não é a vo-
quando é para salvar banqueiros, para conceder anis- tação de um simples imposto, mas, sobretudo, de
tia, para salvar aqueles que têm o capital no nosso um benefício fundamental para este País. Creio que
País, mas que sempre afirma não tê-Io para as questã- votaremos uma contribuição, com alíquota de
es sociais - aliás, este mesmo Govemo vetou a pro- 0,20%, durante um ano, para salvar os pobres, os
posta do Deputado Eduardo Jorge à LDO, propondo mais humildes, a fim de que eles tenham direito a
que 30% dos recursos da seguridade fossem para a uma melhor assistência à saúde.
área de saúde, o que daria cerca de 30 bilhões de Não venham aqui dizer que o setor de saúde
reais, quantia necessária para manter o SUS - diante inclui todos os hospitais. Não é verdade! Quero fa-
de toda omissão govemamental em reconhecer de zer, de público, o reconhecimento ao trabalho de-
fato a saúde pública como um dos grandes problemas senvolvido pelo Ministro Adib Jatene. S. EXª traba-
do nosso País, a bancada do Partido dos Trabalhado- Ihou para diminuir os índices de mortalidade infantil;
res vota "não" à CPMF. continuou o programa de vacinação, erradicando a

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - poliomielite em nosso País; continua o programa de
PE) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, em nome vacinação contra o sarampo, a coqueluche e o téta-
do Líder do PTB, Deputado Pedrinho Abrão, que no. Além disso, o Sr. Ministro da Saúde está tratan-
neste instante autorizou o Líder do Bloco, quero ex- do das endemias que assolam o Brasil, como a den-
temar'a posição do seu partido totalmente a favor da gue hemorrágica, a febre amarela, a malária e a he-
CPME patite "B"; S. EXª vem agindo conta a tuberculose e'a

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a coragem hanseníase e,' junto aos laboratórios, para que não
da vida é muitas vezes um espetáculo menos dra- produzam remédios inócuos para a nossa popula-
mático do que a coragem de um momento final. A ção, impedindo que medicamentos proibidos em
pessoa faz o que deve, apesar das pressões e dos seus países de origem sejam aqui comercializados
obstáculos, e isso constitui a base de toda moralida- livremente.
de hl!J~na. O Ministro Adib Jatene tem se empenhado na

Sr. Presidente, com essas 'palavras, quero di- prevenção eno tratamento da AIDS, além de dar
zer qúé ninguém avançou mais contra esse imposto uma atenção especial à criança, à gestante e à nu-
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triZ. Portanto, o Ministério da Saúde não é apenas o Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
ministério dos hospitais deste País. (Palmas.) cadas queiram acionar o botão preto do painel até

Assim sendo, Sr. Presidente, o Partido da que as luzes do posto se apaguem.
Frente Liberal, considerando que há necessidade de A Presidência lembra a todos os Srs. Deputa-
um crédito de confiança ao setor de saúde; que pre- dos que o que está em votação é a proposta de
cisarnos zelar pela vida de milhões de brasileiros, os emenda, ressalvados os destaques.
quais não têm recursos necessários para tratar de Os Srs. Deputados que não registraram seus
suas doenças e de suas famílias, abre uma exceção votos, queiram fazê-lo dentro de instantes nos pos-
a0 seu programa, à sua doutrina e vota "sim", com o tos avulsos.
Brasil, pela CPMF. Portanto, o Líder do partido vota A Presidência lembra V. EXªs, mais uma vez,
"sim" e deixa a questão aberta no PFL, para que que quando todos permanecem no plenário a vota-
cada Deputado vote conforme sua consciência e ção se agiliza.

seus princípios. (Palmas.) O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Líder do votam os Srs. Líderes?

PFL votará "sim", deixando a questão aberta ao Partido. A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB _ RJ.
Como encaminha o Deputado Benito Gama? Sem revisão da oradora.) - O PCdoB vota "sim".
O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem O SR. MARCONI PERlLLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
putados, hoje nesta Casa vamos votar uma matéria
do maior interesse para o Brasil. E digo mais: não O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socia-
somente para este País, mas para uma parte e um lista Brasileiro vota "sim".
segmento pobre da população brasileira. Entende-
mos que é preciso cuidar da saúde das pessoas que O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
não podem pagar pelos serviços médicos; há as peço a palavra pela ordem.
crianças desassistidas que estão precisando hoje de O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
um "sim" do Congresso Nacional, da Câmara dos Ex'! a palavra.
Deputados para salvar a população pobre carente O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
deste País. visão do orador.) - Com a anuência de V. ExA, gos-

O Governo entende que para se fazer uma refor'- taríarnos que fosse transcrito nos Anais desta ses-
ma no Estado é preciso reduzir despesas e as reformas são uma declaração de voto.
administrativa e previdenciária estão aí para reduzi-las. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. E~

Mas, neste momento, Sr. Presidente, há um pode entregá-Ia à Mesa.
chamamento maior que é a vida. O SR. HUMBERTO COSTA - Gostaria apenas

O Governo pede aos Srs. Deputados que di- de citar as pessoas que subscrevem o documento,
garn "sim" a este projeto, o qual salvará as pessoas com a anuência de V. E~
carentes deste País. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Abrirei

Sr. Presidente, foi firmado, hoje, um acordo, uma exceção.
entre os Líderes e os partidos que apóiam o Gover- O SR. HUMBERTO COSTA - Bancada do PT:
no, com 0,20% de alíquota, até 31 de dezembro de Deputados Eduardo Jorge, Humberto Costa, José
1997. Agora, ternos certeza de que com essa ques- Augusto, Nedson Micheleti, José Genoíno, Celso
tão transitória vamos ajudar, sobretudo, os mais po- Daniel, José Fortunati, Haroldo Sabóia, Marta Supli-
bres da nossa terra; portanto o Governo pede a to- cy, Luiz Gushiken, Luiz Mainardi, Marcelo Deda, Es-
dos os Deputados que dêem o voto "sim" à emenda ther Grossi, Alcides Modesto, Gilney Viana, Maria da
da CPMF. Conceição Tavares, José Machado, Pedro Wilson,

O SR~ PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- Milton Temer, Fernando Ferro e Chico Vigilante.
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- Votaremos "não" por disciplina partidária, mas
mem assento em seus lugares, a fim de darmos iní- a nossa declaração de voto é esta aqui.
cio à votação pelo sistema eletrônico. A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- peço a palavra pela ordem.
cadas queiram registrar os seus códigos de votação O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
e os votos. ExA a palavra.
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMD8 - BA. O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
encamínha o voto "sim". O SR. EDlNHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para o o Bloco recomendam o voto "sim".
Bloco PFUPTB a questão fica em aberto. O SR. BENITO GAMA (Bloco/PFL - BA. Sem

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a questão está Governo recomenda o voto "sim" a este projeto.
fechada para o PMDB. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O PMDBvota "sím". revisão do orador.) - Sr. Presidente, no PSDB a
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA. questão é fechada. o PSDB vota "sim".

Sem revisão da oradora.) - O Bloco PMDB, PMN, O SR. AGNALDO TIMÓTEO (Bloco/PPB - RJ.
PSC, PSO e PSL recomenda o voto "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mandare-

O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa mos fazer painéis daqueles que votarem contra os
a cadeira da presidência, que é ocupada miseráveis!
pelo Sr. Ronaldo Pedm, 1º Vice-Presidente. O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.

O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
não sou nenhum representante de banqueiro, mas PMOB/PMNIPSOIPSCIPSL recomenda, em respeito
tive o cuidado... à saúde pública no Brasil, o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Oepu- O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
tado Ubaldino Júnior, lamento muito, mas neste ins- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder do PSB
tante o tempo está dedicado somente a orientar ban- vota "sim", assim como o Oeputado Pedro Valada-
cadas. res. E a questão fica em aberto no partido.

O SR. UBALDINO JÚNIOR - Sr. Presidente, O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMOB - SP.
apenas queria pedir ·um espaço para fazer uma de- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
claração de voto. . o Bloco estão votando "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Isso O SR. WOLNEY QUEIROZ (POT - PE. Sem
não será possível agora, Deputado. V. Ex~ poderá revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
fazê-lo mais tarde. POT vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL - BA. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem Governo recomenda o voto "sim",e pede a todos os
V. EX- a palavra. Parlamentares que votem "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem O SR. DARCíSIO PERONDI (BlocoIPMOB _
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pela saúde pú- RS. Sem revisão do orador.) - Pela saúde pública e
blica do Brasil, o PSOB vota "sim". pela vida, o PMOB vota "sim".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem O SR. BENITO GAMA (BlocolPFL _ BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Socia- revisão do orador.) _ Sr. Presidente, a Liderança do
lista Brasileiro vota "sim". Governo recomenda o voto "sim".

O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, parte do PSB O SR. EDSON EZEQUIEL (POT - RJ. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança dovota "não".
POT encaminhou o voto "sim". Entretanto, como um

. A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMOB - MG. partido democrático, o voto é em aberto.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Blo-
colPMOBlPSO/PSUPSC/PMN recomenda o voto O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
·sim·, na defesa dos interesses dos mais pobres do revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB enca-
País. minha o voto ,·sim".

··0 SR. MARCONI PERILLO (PSOB '- GO. Sem O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB comu- a palavra pela ordem.
nicaà·sua bancada que a questão é fechada nesta O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
matéria. O partido vota "sim". V. EXª a palavra.
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o SR. AVRTON XEREZ (PSOB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, pediria a V. Ex!!
que fizesse constar o meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Fica
registrado, Deputado.

O SR. WOLNEV QUEIROZ (POT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de re
gistrar o meu voto "sim".

O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. ExlI a palavra.

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMOB/PMNIPSCIPSOIPSL recomenda, com muita
responsabilidade, o voto "sim".

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PCdoB
vota "sim".

.. à SR. MARCONI PERlLLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "sim".

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "sim" para este projeto
da maior importância para o Brasil.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez, o Bloco PMOBlPMN/PSC/PSO/PSL encaminha
o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim", e o PFL deixa a questão em aberto.

O SR. BENITO GAMA (BIocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Govemo recomenda aos Parlamentares o voto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMOB e
o seu Bloco encarecem aos Parlamentares que es
tejam nas dependências desta Casa que acorram
imediatamente ao plenário. Estamos em pleno pro
cesso de votação e a recomendação da Liderança
para o Bloco PMOB/PSC/PSO/PSL é o voto "sim".

A SRA. SANDRA STARLING (PT - MG. Sem
revisão do oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota Anão".

O Sr. Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) A Presi
dência comunica à Casa que ainda teremos votaçõ
es nominais nesta sessão, inclusive com relação a
esta matéria.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB, mais
uma vez, recomenda o wto "sim".

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMOB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMBlPSOIPSUPSC recomenda aos seus Deputados
que chegam ao plenário neste momento o voto "sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (POT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT reco
menda o wto "sim".

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB, mais
uma vez, recomenda o wto "sim".

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Govemo recomenda o voto "sim".

O SR. URSICINO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExJl a palavra.

O SR. URSlClNO QUEIROZ (BIocoIPFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, devido à
emoção posso ter-me enganado no momento de"~gi;
trar o meu voto, por isso quero confirmá-lo como sim.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não se
emocione tanto Deputado.

O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim". Votei na bancada e, pelo sim ou pelo não, o
voto é "sim".

O SR. RUBENS :COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExJl a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais uma
vez o Bloco PMDBlPMN/PSD/PSC/PSL recomenda,
para esta matéria, o voto "sim" e solicita aos Parla-



O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

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

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PSL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, no momento de vo
tar, votei "não", por ser radicalmente contra imposto.
Mas, pela posição que os Líderes do PFL e do
PMDB acabaram de me informar, assumindo com
promisso pessoal...

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do, não é hora de declaração de voto. V. Ex'! votou
errado ou não? Sim ou não?

O SR. ROBSON TUMA - ••. e para os hospi
tais públicos, voto "sim".

O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB
- SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei "não", mas meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados que se restrinjam a corrigir voto,
não mais do que isso. Não pode haver declaração
de votos agora.

A Presidência vai encerrar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está

encerrada a votação.
Peço ao Plenário que tenha paciência, porque

algumas retificações têm de ser feitas.
A Mesa vai anunciar o resultado da votação:

"sim", 326; 144 "não";. abstenções, 9, total 479 vo
tos.
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mentares deste Bloco que acorram imediatamente O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
ao plenário, pois ainda teremos votações nominais. revisão do orador.) - Sr. Prsidente, tive dificuldade

O SR. BENITO GAMA (BlocoIPFL - BA. Sem no painel. Meu nome consta nele, mas quero fazer
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do uma declaração de voto. Votei "sim".
Govemo recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex'! é

O SR. REMI TRINTA - Sr. Presidente, peço a um bom companheiro.
palavra pela ordem. A Presidência vai encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. OSWALDO SOLER - Sr. Presidente,
Ex" a palavra. peço a palavra pela ordem.

O SR. REMI TRINTA (BlocoIPMDB - MA. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é Ex'! a palavra.
"sim". Tenho dúvidas se votei "sim" no painel. O SR. OSWALDO SOLER (BlocoIPMDB - MT.

O SR. RICARDO HERÁCUO (PSB - PE. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Peço
aos Srs. Deputados, que não tenham dúvidas, que
não falem ao microfone para não atrapalhar a conta
bilidade da Mesa.

O SR. RUBENS COSAC - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex'!
tem a palavra.

O SR. RUBENS COSAC (BlocoIPMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB/PMNIPSDIPSCIPSL recomenda, mais uma
vez, com muita responsabilidade, a favor da saúde
pública no Brasil, o voto "sim".

O SR. ANTONIO DOS SANTOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. Ex'!
tem a palavra.

O SR. ANTONIO DOS SANTOS (Bloco - PFL
- CE. Sem revisão do orador.) - Tenho dúvida no
acesso ao teclado. Quero confirmar, por favor, meu
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma que está votando "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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A proposta de Emenda à Constituição nQ

256/95 foi aprovada, ressalvados os destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Sim
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Sim
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Sim
Robério Araújo - Bloco - PPB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antonio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Abstenção
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Sim
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Sim

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Sim
Benedito Guimarães - Bloco - PPB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Gerson Peres - Bloco...,.. PPB - Não
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Sim
José Priante - Bloco - PMDB - Sim
Mário Martins - Bloco - PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
OJávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Sim
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL -Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - Bloco - PFL - Sim
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Sim

Euler Ribeiro - dP - Sim
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - Bloco - PPB - Sim

Rondônia

Carlos Camurça - Bloco - PPB - Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - Bloco - PPB - Não
lidemar Kussler - PSDB - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Sim
Chicão Brígida - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - Bloco - PFL - Sim
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Sim
Osmir Lima - Bloco - PFL - Sim
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Sim
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Sim
Ary Valadão - Bloco - PPB - Sim
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Sim
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Sim
Izidorio Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
João Ribeiro - Bloco - PPB - Sim
Melquiades Neto - PMN - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Sim
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Sim
Davi Alves Silva - Bloco - PPB - Sim
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Sim
Haroldo Sabóia - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim

"

Nan Souza - Bloco - PSL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - Bloco - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim
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Ceará

Aníbal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Linhares - Bloco - PPB - Sim
José Pímentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira""; Bloco - PFL - Sim
Felipe MenC1es - Bloco - PPB - Sim
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - PMDB - Sim
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Sim
Mussa Demas - Bloco - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Sim
Betinha Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB - Sim
Iberê Ferreira ~ Bloco - PFL - Sim
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Sim
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Sim
'Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Sim
Cássio Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - Bloco - PFL - Sim
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Sim

Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Não
lvandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Sim
Fernando Feira - PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Sim
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Sim
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Sim
Pedro Correa - Bloco - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Abstenção
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - PDT - Sim

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim .
Femando Torres - PSDB - Não
Moacyr Andrade - Bloco - PPB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Sim
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Sim

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Sim
José Teles - Bloco - PPB - Não
Marcelo D~da - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
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Espírito Santo,

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Sim'
Feu Rosa - PSDB - Sim '.
João Coser - PT - Não
Jorge Anders - PSDB - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL :- Sim
Nilton Baiano' - Bloco - PPB - Sim
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - SkJh
Theodorico Ferraço - Bloco:- PTB - Sim.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB .:.. Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL '- Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - Bloco,"", PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL -.Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim .
Chico Ferramenta - PT - Não ~

Danilo de Castro - PSDB - Sim

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Sim Elias Murad - PSDB - Sim
Benito Gama - Bloco - PFL - Sim Eliseu Resende - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - PSB - Não Femando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Coriolano Sales - PDT - Sim Francisco Horta - Bloco - PL - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim Genésio Bemardino - Bloco - PMDB - Sim
Eujácio Sirnões - Bloco - PL - Sim Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Sim
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Sim Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Sim João Fassarella - PT - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim João Magalhães - Bloco - PFL - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim José Rezende - Bloco - PPB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Sim José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL- Sim
Jairo Azi - Bloco - PFL- Sim Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Sim
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Sim Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Sim
Jaques Wagner - PT - Não Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim Maria Elvira - Bloco - PMDB -Sim
João Leão - PSDB - Sim Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Sim Maurício Campos - Bloco ....:- PL - Sim
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Sim Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
José Rocha - Bloco - PFL - Sim Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Sim
José Tude - Bloco - PTB - Sim Nilrnário Miranda - PT - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Sim Odelrno Leão - Bloco - PPB - Sim
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção - Osmânio Pereira - PSDB - Sim

{Art. 17 ~ 1
2

do.RICD} _ Paulo Delgado _ PT - Não
LuIZ Moreira - Bloco - PFL - Nao P I H I d BI' p'TB" S'. au o es an er - oco - - Im
Manoel Castro - Bloco - PFL - Sim Ph'l R d ' BI . p'TB S'• . , Iemon o rlgues - oco - - Im
Mano Negrornonte - PSDB - Sim R I B lé BI PFL' .b'. au e m- oco- -olm
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim R b B t PSDB 'S",. _ o erto ran - - Im
Pedro IruJo - Bloco - PMDB - Nao R IA • . BI PPB' S', . _ ome n1ZI0- oco-, - Im
PriSCO Viana - Bloco - PPB - Nao "
R b rt S t PSDB S· Ronaldo Penm - Bloco - PMDB - Simoeo anos- - Im ' ,

. . Sandra Starling - PT - Não .
Roland LaVIgne - Bloco - PFL - Sim . F r' 'BI 'PMDB S'
Sérgio Carneiro _ PDT _ Não Sara~a .e Ipe - oco - ,:. - Im
Severiano Alves - PDT _ Sim SérgiO Miranda - PCdoB - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB _ Sim s~rgio Na~a:- Bloco - PPB~ ,Não _
Ubaldino Junior - Bloco - PSB _ Não Sllas Brasileiro - Bloco - PMDB - Nao
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Sim Snvio Abreu - PDT - Não

Tilden Santiago - PT - Não
Vittorio Medioli - PSDB - Sim
zaire Rezende -'Bloco - P'MDB - Sim'

1 J ' •
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Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Não
Edson Ezequiel- PDT - Não
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Sim
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Sim
Femando Gonçalves - Bloco - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonara - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
João Mendes - Bloco - PPB - Não.
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Abstenção
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Sim
José Egydio - Bloco - PL - Sim
José Maurício -: PDT - Não
Laprovita Vieira',- Bloco - PPB - Abstenção
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Sim
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias -PCdoB -: Sim
Márcia Cibilis'yiana - POT - Sim
Maria da Cqnceição Tavares - PT - Não
Milton Temer- PT- Não
Miro Teixeira - POT - Sirn
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Bornier - Bloco - PL - Sim
Noel de Oliveira - Bloco ,"" PMOB -: Sim
Osmar Leitão"':'" Bloco - PPB - Não
Paulo Feijó ....: PSOB - Sim
Roberto Campos :- Bloco - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Sim
Rubem Medina - BI~co;- PF~- Não
Sérgio Arouca - PPS - Sim'
Simão Sessim-PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSOB - Não
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Não.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Sim
Alberto Goldman - Bloco :- PMDB - Sim
Aldo Rebelo..., PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim

Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Sim
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco - PMDB - Sim
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Beta Mansur - Bloco - PPB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
Celso Daniel - PT - Não
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Sim
De Velasco - Bloco - PSD - Abstenção
Delfim Netto - Bloco - PPB - Não
Ouilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Sim
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel Femandes - PSDB - Sim
Fausto Martello - Bloco - PPB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Não
Franco Montora - PSDB -:- Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Sim
João Paulo - PT~ Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Sim
José Augusto - PT.:- r:-Jão
José Coimbra - Blocó :.... PTB ..:. Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT --;. Não
José Pinotti - Bloco -: PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSOB - Sim
Luciano Zica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB -:- Sim
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Sim
Marta SuP/icy - PT - Não
Maurício Najar - Bloco - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Marquezelli ,.:.. Bloco - PTB - Sim
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMOB - Não
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Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Silvio Torres - PSDB - Sim
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Sim
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Sim
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Sim
Wagner Rossi - ,Bloco - PMDB - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Abstenção
Welson Gasparini - PSDB - Sim.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Sim
Oswaldo Soler - Bloco - PMDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Sim
Welinton Fagundes ~ Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não .
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura -PT-,Não .
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não

, Wigberto Tárluce .:..,. Bloco - PPB - Sim

Goiás

Alélo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Nata! -:-, Bloco - PMDB - Sim
JOvair AranteS - PSDB - Sim
Lidia Quinan :.... Bloco - PMDB - Sim
Marconi Penllo - PSDB - Sim
MariaValadão - Bloco'- PFL - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim
Pedrinho Abrão - BIóco - PTB ..., Sim
Pedro Canedo - Bloco - PL - Sim
Pedro Wilson - PT - Não.,
Rot erto Balestra - Bloco - PPB.- Não
Rub'Jns ( :osac - Bloco - PMDB ... Sim

Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Mansa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Nelson Trad - Bloco - PTB ..:.. 'Sim
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL ""- Não
Affonso Camargo - Bloco..,. PFL - Não
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Basílio Villani - Bloco - PPB -: Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB. - Sim
Dilceu Sperafico - Bloco - PP!3 - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMOB - Sim
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Flávio Ams - PSDB - Sim . .
Hermes Parcianello - BlocO - 'PMDB - Sim
Homero Oguido - Btoco - PMDB - Sim
João Iensen - Bloco - PTB - Não
José Borba - Bloco - PTB - S'im
José Janene - Bloco - PPB'- Sim
Luciano Pizzatto - BlocO - PR.- Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião ':"BIOCó''';' PMDB - Sim
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não.
Nelson Meurer- Bloco - PPB:-- Sim
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Sim
Padre Roque :- PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco -PTS- Sim
Renato Johnsso~ - Bloco - PPB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB '- Sim
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não

/Vilson Santini - Bloco - PTB"': Não '
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

~n~ Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim',
Hugo Biehl- Bloco - PPB - Não



EMENDA~ 2196

EMENDA N2 1/96

"§ 52 A contribuição de que trata este
artigo paga pelos contribuintes poderá ser
compensada com o imposto de renda devi
do pelas pessoas físicas ou jurídicas."

Acrescente-se na proposta o seguinte § 52 ao
art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias:

Acrescente-se na proposta os seguintes § 62 e
72 ao art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
e Transitórias:

"§ 62 As alíquotas da contribuição dos
trabalhadores e 'serVidores públicos para a
seguridade sociàl ficam reduzidas em pon
tos percentuais proporcionais ao valor da
contribuição de que trata este artigo.

§ 72 A alíqúpta reduzida de que trata o
parágrafo anteriOr incidirá sobre' a 'pa~cela
dos salários, da remuneração e dos proven
tos não superioréS a dez salários mínimos
vigentes no País.li

EMENDA 'N2 3/96

Acrescente~se ao final. do .§ ,3~' da PEC 226-
Al9S, a seguinte expressã9; .

"§ 32 '" r~al!zadospelos estabeleci
mentos públicos ou por filantrópicos que de
diquem .mais de' çinqüenta por cent~ dos
seus atendimentos ,é\ pacientes' não' benefi
ciários çje convênios, plarios 'e seguros de
saúde."" . , ,

EMENDAN2 4/96

No artigo ,Úriico da Proposta, dê-se a segúinte
redação ao §'1 2,,,fo Artigo74~'

Art. Único•.; :.•...•...........
Art. 74 ::~·: ;' : '
§ 12 A alíquota de contribuição de que trata

este artigo não'éxcederás. quinze centésimos por
cento, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou res-

Rio Grande do Sul
~
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João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não O SR. SllVERNANI SANTOS (BlocolPPB -
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Sim RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
José Fritsch - PT - Não "sim", mas meu voto não apareceu no painel.
Leonel Pavan - PDT _ Sim O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos as seguintes emendas n2s 1, 2, 3,
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Abstenção 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, oferecidos da Comissão Es-
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Sim pecial, com parecer pela rejeição, ressalvados os
Milton Mendes - PT - Não destaques:
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Bomhausen - Bloco - PFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Não
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta -. Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PD-r - Não
Augusto Nardes - Bloco- PPS - Não
Carlos Cardinal,.... PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
Enio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não

• < ••

Ezídio Pinhe,iro - PSDB ...,.. Sim
Fetter Júnior- Bloco - PPB..-Não
Germano Rigotto -Bloco - PMDB - $im.
Hugo Lagranha -Bloco ...,.. ~TB - Não
Jair Soares ..... Bloco - PFL -.Não
Jarbas Lima:-.Bloco -PPB -.Não
José Fortunati 7"". PT - Não', ' "
Júlio Redecker'- Bloco -' PPB - Não
Luiz Mainardi':.... PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Sim ' .

Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Osvaldo Biolchl'-Bloco ':"'PTB- Sim
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Rftzel - BloCo - PMOB"": Sim

, '. I

Renan Kurtz...: PDT -Sim
Waldomiro Rorávante - PT- Não
Wilson Branco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim'
O SR. SllVERNANI SANTOS - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

ExB a palavra.
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tabelecê-Ia total ou parcialmente, nas condições e li
mites fixados em lei.

§ 2º .
§ 3º .
§42 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA Nº 5/96

Acrescente-se o seguinte § 42, remunerando
se os demais:

M§ 4º O percentual de 18% (dezoito por
cento) do produto arrecadado será obrigato
riamente destinado à modemização e recu
peração dos hospitais universitários e hospi
tais-escola, conforme critérios definidos pelo
órgão central do Sistema Único de SaúdeM.

EMENDA N2 6/96

Substitua-se a redação do artigo da Proposta
de Emenda à Constituição n2256/95, pela seguinte:

MArtigo Único. Fica incluído o artigo 74 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, com a
seguinte redação:

Artigo 74. A União poderá instituir as seguintes
contribuições provisórias:

I - contribuição provisória sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira;

11 - contribuição provisória sobre o faturamento
bruto das indústrias de cigarros e outros derivados
do tabaco.

§ 12 A alíquota da contribuição de que trata o
inciso I deste artigo não excederá a vinte e cinco
centésimos por cento, facultado ao Poder Executivo
reduzi-Ia ou restabelecê-Ia, total ou parcialmente,
nas condições e limites fixados em Lei.

§ 2º A alíquota da contribuição de que trata o
inciso " deste artigo não excederá a dois por cento,
facultado o Poder Executivo reduzi-Ia ou restabele
cê-Ia, total ou parcialmente, nas condições e limites
fixados em Lei.

§ 32 Às contribuições de que trata este artigo
não se aplica o disposto nos artigos 153, § 52, e 154,
I, da Constituição.

§ 4º O produto da arrecadação das contribuiçõ
es de que trata este artigo será destinado integral
mente ao Fundo Nacional de saúde, para financia
mento das ações e serviços de saúde.

§ 52 As contribuições de que trata este artigo
terão sua exigibilidade subordinadas ao disposto no
artigo 195, § 6º, da Constituição, e não poderão ser
cobradas por prazo superior a dois anos.M

EMENDA N2 7/96

Substitua-se a redação do parágrafo 32 do arti~

go 74, estabelecido pelo artigo único da Proposta de
Emenda à Constituição n2 256/95 - outorga cornpe~

tência à União, para instituir contribuição provisória
sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira, pela se~

guinte:

M§ 32 O produto da arrecadação da
contribuição de que trata este artigo será
destinado, em partes iguais, ao Fundo Na~

cional de Saúde e ao Fundo de Participação
dos Municípios, para financiamento das açõ~

es e serviços de saúde:

EMENDA Nº 8/96

Acrescente-se, na proposta, o seguinte § 52 ao
art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias:

M§ 52 Do montante da contribuição ar
recadado em cada Unidade da Federação,
dez por cento permanecerão, obrigatoria
mente, no próprio Estado e serão repassa
dos diretamente aos hospitais regionais, de
forma proporcional ao volume de atendimen
to de cada hospital."

EMENDA N2 9/96

Dê-se aos §§ 32 e 42, do art. 74, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, proposto
pelo artigo único da PEC em epígrafe, a seguinte re
dação:

"Artigo único..; .
Art. 74 ..

§ 32 O produto da arrecadação de que
trata este artigo será destinado integralmen
te ao financiamento das ações e serviços de
saúde e dividido da seguinte forma:

I - quarenta por cento serão repassa
dos aos Fundos Municipais de saúde, de
acordo com os seguintes critérios:

a) quarenta por cento divididos propor
cionalmente à população dos Municípios,
com base no censo de 1991, realizado pela
Fundação IBGE:

b) quinze por cento divididos proporcio
nalmente à superfície territorial dos. Municí
pios;

c) quinze por cento divididos proporcio
nalmente à taxa de mortalidade infantil dos
Municípios;
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cf) trinta por cento divididos conforme
critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

II - trinta por cento serão repassados
aos Fundos Estaduais de Saúde de acordo
com os seguintes critérios:

a) trinta por cento divididos proporcio
nalmente à população das Unidades Fede
radas, com base no censo de 191, realizado
pela Fundação IBGE;

b) dez por cento divididos proporcional
mente à superfície territorial dos Estados;

c) vinte por cento divididos proporcio
nalmente à taxa de mortalidade infantil dos
Estados;

cf) quarenta por cento divididos confor
me critérios definidos pelo Ministério da
Saúde.

111 - trinta por cento serão depositados
no Fundo Nacional de Saúde.

§ 42 A contribuição de que trata este
artigo terá sua exigibilidade subordinada
ao disposto no art. 195, § 62, da Constitui
ção, não poderá ser cobrada por prazo su
perior a dois anos e o produto da arreca
dação será repassado a cada esfera de
governo, segundo os critérios definidos no
§ 32, até o décimo quinto e trigésimo dia
de cada mês."

EMENDA N2 10/96

Dê-se ao § 32, do art. 74, do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, proposto pelo
artigo único da PEC em epígrafe, a seguinte reda
ção:.

"Artigo único .
Art. 74 ..
§ 32O produto da arrecadação da con

tribuição de que trata este artigo será desti
nado integralmente ao financiamento das
ações e serviços de saúde e dividido da se
guinte forma:

I - cinqüenta por cento serão deposita
dos no Fundo Nacional de Saúde;

11 - vinte e cinco por cento serão re
passados aos Fundos Estaduais de Saúde,
de acordo com o local de geração da contri
buição;

11I - vinte e cinco por cento serão re
passados aos Fundos Municipais de Saúde,
de acordo com o local de geração da contri
buição."

EMENDA N2 11/96

Dê-se ao Artigo Único da PEC n2 256-A, de
1995, a seguinte nova redação, relativamente ao §
32 do art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias:

"Artigo Único. Fica incluído o art. 74 no
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, com a seguinte redação:

"Art. 74 ..

§ 12 .

§ 2º ..
§ 32O produto da arrecadação da con

tribuição de que trata este artigo será desti
nado integralmente ao Fundo Nacional de
Saúde, para custear as ações e serviços de
saúde, alocando-se, anualmente, um per
centual de 20% (vinte por cento) para ações
preventivas de saúde.

§ 4º ..

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A vota
ção é nominal. Solicito aos Srs. Deputados que per
maneçam em plenário.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço a
palavra para fazer uma declaração de voto, um com
promisso de Liderança, como Deputado do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do José Aníbal, concederei a palavra a V. Ex", quan
do terminar a votação. Tenho de concluir o processo
e não posso abrir exceção agora.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXªa palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei que
oficialmente não posso mais fazer registro, mas, vo
tei "sim" e meu voto não apareceu no painel.

Pela ética, quero registrar que meu voto foi "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos

sabemos.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te; peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

Ex" a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Líderes?
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o SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o \Uto "não".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o \Uto "não".

A SRA. SANDRA STARLlNG (PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

o SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'I a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que
V. Ex'I me esclareça se estão sendo votadas as
emendas, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Perfei
tamente, Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Advirto
o Plenário de que ainda teremos votações nominais
sobre esta e outras matérias nesta Ordem do Dia.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a: pi;llavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex'I a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exl diss'eque
estavam sendo votadas agora as emendas apresen
tadas na Comissão Especial?
, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Ressal-

vados'os destaques. . .. ' . ,

O SR. MIRO TEIXEIRA - Há a Emenda Agluti
nativa n~ 1, de minha autoria, que está mantida.
, Ó SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) .....: Está
mantida. ' .... ,

O SR. MIRO TEIXEIRA - Está certo, muito ob
rigado.

. . O SR. MATHEUS 'SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ....: Tem V.
ExB a palavra. .

". O SR. MATHEUS SCHMIDT(PDT -'RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou defen
dendo a unanimidade, 'ressalvados os destaques.
Portanto, o PDT \Uta "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to

,mem seus lugares. V. ExAs já notaram que quando
todos comparecem ao plenário e permanecem sen
tados o processo é mais rápido. ;.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
"não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico. Srs. Deputados que se encon
tram nas bancadas queiram registrar seus códigos
de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
tos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
. Ex'I'a palavra.

.. Ó SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - O Bloco PFLlPTB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados que se encontram nas bancadas queiram
aciOnár ó botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos postos
awlsos.

O o SR: 'MÀRCONi PERILLO - Sr. Presidente,
:Rsço apàiEivrà pelá. ·o·rdem. ' .' ,

O SR. PRÊSIDÉNTI:' (L.,uís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra: .. ., . . .' .., o

O.SR. MARCONI PERILLO(PSDB":'GÓ. Sem
reVisão do orador.) - Sr. Presidente, o' PSDB vota
"n~9"·

O SR.'BENITO GÀMA (BlocolPfL -:-. BA. Sem
.revisão do orador.) 7. ~~. P~~~idente, a Liderança do
Governo recomenda o voto "não". o •. -"."..,., ". ~. , '

A SRA. SIMARAELLERY (Bloco/PMDB ";" BA.
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, o PMDB
vota "não". Atenção! Cuidado para não errar.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.)' - Sr. Presidente, o PDT vota
"não·.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT.,..- DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT ~ota "não",
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A SRA. SIMARA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem;

O SR. PRESIDENTE. (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) ....; Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT recomenda o
voto "não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quero
advertir o Plenário de que ainda teremos outras vo
tações sobre esta matéria.

Existem destaques e emendas aglutinativas a
serem apreciados.

O SR. JOFRAN FREJAT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. JOFRAN FREJAT (Bloco/PPB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para corri
gir a votação. Por engano, votei "sim", quando deve
riá votar "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO -. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem~

9 SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra. ' ..

, O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pMDB e

,p.Bloco recomendam o voto "não".
O SR. SALVADOR 'ZIMBALDI (PSDB - SP.

.Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não". '

. O. SR. HERCULANOANGHINEm - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

o' . O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V.
EX- a palavra. ,

O SR. HERCU~NO ANGHINETTI (Blo
colPPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

o p,ente, apenas para efeito de registro, meu voto é
"não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) O Bloco
PMDB/PMN/PSCIPSDIPSL recomenda o voto "não".

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como o
botão estava com defeito, quero registrar o meu voto
"não".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador~) - Sr., Pr~sidente" para que conste
nas notas taquigráficas,' me,u vQto é Íln~o".. . . ,

O SR. GIOVANNI QUEIR()Z -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

", ,., ~ , . ~

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Tem V.
EX- a palavra. . . . . .

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA.. Sem
revisão do orador.), ,Sr. Presidente j cerca de 30%
das mesas de votaÇãoes.t~o:cóm: defeito, por isso
as filas. estão se acumul~md~. ~. neç:à$sâ~io ,uma 're
visão, para qúe possamos votar e acelei'ár o proces-
so de votaçãÇ>~ . , . . '. ,

'0 SR. ODELMO LEÃO'- Sr: Presidente, peço
a palavra pela ordem.' , ' ,

O SR.~RESIDEN,~ (Lu,ís ,Equa,rdo) - Tem V.
EXª a palavra. .."..... ,

." O SR. ODElMo LEÃO (Í31ocó/PPB' '-' MG.
Sem revisão do orador.)- Sr. presidente, o BIo-
cOIPPBIPL encaminha'o'vOta "não·. . " '.

'i ,', O SR: Fa'AESIDENTE (Luís Eduardo)'- Nà Vo
tação anterior, quando todos estavam sentados, ti-
vemos trezentos e tantos já nas mesas.' .

. A SRA: 'SIMARA ELLERY· - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ..;. Tem V.
EXª a palavra. . .
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota Sem revisão da oradora.) - O PMDB recomenda o
"não". voto "não·. Pede cuidado, atenção.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco-

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re- menda o voto "não".
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não·. O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo recomenda o voto "não".
recomenda o voto "não".
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o SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O PSDB recomenda voto
"não".

o SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "não".

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

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PDT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu nome não foi registrado no painel.
Gostaria que constasse em ata meu voto "sim", em
defesa da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao Sr. Deputado Marconi
Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pMDB e
o Bloco recomendam voto "não".

A SRA. ALCIONE ATHAYDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

A SRA~ALCIONE ATHAYDE (BlocolPPB 
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, teclei
errado. Gostaria de retificar meu voto. Saiu absten
ção, mas meu voto é "não".

O SR. ROBERTO FONTES (BlocolPFL - PE.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero re
tificar meu voto. Votei "sim" por engano. Meu voto é
"não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador:)'~ Sr. Presidente, o PSDB
recomenda a seus Parlamentares o voto "não" e so
licita a todos qiJe compareçam ao plenário para esta
votação, que é tão importante quanto a anterior. Se

não atingirmos o quorum esta votação poderá des
caracterizar a anterior.

O PSDB recomenda o voto "não".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "não".

O SR. CIRO NOGUEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. CIRO NOGUEIRA (BlocolPFL - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de reti
ficar meu voto. Votei "sim" e meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (BlocoIPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que fosse registrado meu voto "não".

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria que fos
se registrado meu voto "não". .

O SR. ANTÔNIO JOAQUIM ARAÚJO (Blo
colPFL - MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente,.~u voto é "não".

O SR. EDSON QUEIROZ (Bloco/PPB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. MARCELO' TEIXEIRA (BlocoIPMDB 
CE. Sem revisãodoprador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "não". . .. '

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr.'Presidénte, gostaria de regis
trar meu voto "não".

O SR. PINHEIRO LANDIM (Bloco/PMDB - CE.
Sem revisão do oraeor.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. ALBERTO SILVA (BIOéO/PMDB;... PI.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. NOEL DE OLIVEIRA (BlocoIPMDB 
RJ. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, meu
voto é "não". .'

O SR. RONIVON SANTIAGO (Bloco/PFL 
AC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,-'meu
voto é "não". .
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A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Sem re- Raquel Capiberibe - PSB - Não
visão da oradora.) - Sr. Presidente, meu voto é Sergio Barcelos - Bloco - PFL - Não
"não". Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
apenas para registrar a necessidade de refor
mulaçãQ imediata dessas bancadas, pois no
vamente meu voto aparece indevidamente no
painel.

Só para registrar a necessidade da reformula
ção imediata.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Precisa
mos trocar o painel.

O SR. EUSEU PADILHA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Tem V.
Ex'! a palavra.

O SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. NESTOR OUARTE (Bloco/PMDB - BA..
Sem revisão do orador.)-,$r..Pr~sJdente, meu.voto
é "não". , .. ,

. O SR. PRESIDENTE (Luís: Eduardo)- .A
mesa vai' anunciar o resultado da votação: 6 votos
"sim"; 398 votos "não"; ,abstenções; 15'. 'Tota'"419
votos. . ..

O parecer foi mantido as emendas fóram rejei
tadas, ressalvados os destaques.

,VÓTARAM OS SEGUINTES SENHORES' DE
PUTADOS:

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Ronhelt - Bloco -:- PSC -: N~o /

.Frar;lcisco Hodrigues -.Bloco..,.PPB- Não
Luis Borba - Bloco - PPB - Não
Rob~rio'Araújo -'Bloco - PPB....: Não.' ,
Salomão Cruz ....PSDB --:'Não'

Amapá
. . .

Antonio Fei~o - PSDB - Não .
'Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Nâà
Fatima Pelaes .,... PSDB - Não

,Gervásio Oliveira ~'PSB - Não ,
Murilo Pinheiro- Bloéo - PFL - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Péres - Bloco - PPB - Não
Giovani Queiroz - PDT - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mario Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Rinbeiro - PSDB - Não
Paulo Rocha - PSDB - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgilio - PSDB - Não
Atila Lins - Bloco - PFl- Não
Carlos da Carbras - Bloco - PPB - Não
Euler Ribeiro - S/P - Não
Luiz Fernando - PSDB - Não

, péil.iderney Avelino -, Bloco - P':'B - Não

Rondônia

· Carlos Camurça - Bloco - PPB ...: Não
Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não .
'Emerson Olavo Pires:'" Bloco - PMDB - Não
Euripedes Miranda- PDT - Não

· Expedito Júnior - Bloco - PPB..;;. Não
Idelmar Kussler - PSDB - Não ..

· Oscar Andrade - Bloco ~ PMDB ~ Não

Acre

Celia Mendes - Bloco - PFL - Não
·.Chicão Brigido - Bloco PMDB - Não
Osmir Lima - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco- PPB - Não
Ary Valadãà - Boco - PPB - Não
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não

· Eduardo Pe8roza - Bloco - PMO,B - Não
Izidorio OliVeira - BlocO'~ PMDB .:.. Não
João Ribeir~7Bloco -,PPB - Não
MelquiadesNeto - PMN - Não
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Paulo Mourão - PSDB - Não

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB - Não
Cesar Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Domingos Dutra - PT - Não
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Marcia Marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Rlho - Bloco - PFL - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Não
Antônio dos Sanos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inácio Arruda - PCdoB - Não
José Unhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel - PT - Não
Leonidas Cristino - PSDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Romrnel Feijó - PSDB - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Sim
Felipe Mendes - Bloco - PFL - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim
João Henrique - Bloco - PMDB - Não
Julio Cesar - Bloc~ PFL - Não
Musa Dernes - Bloco - PFL - Não

.Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Abstenção
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - Bloco PMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não·

Ney Lopes - Bloco - PMDB - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL - Não
Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL - Não
Armando Abilio - Bloco - PMDB - Não
Cassio Cunha Uma - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PMDB - Não
Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
lvandro Cunha Uma - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir -: Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco ~ PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Femando Ferro - PT - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - PSB - Não
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco - PFL - Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Roberto Fontes - Bloco - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco - PPB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Vicente Andre Gomes - PDT - Não
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas

Benedito de Uma - Bloco - PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Femando Torres - PSDB - Não
Jose Thomaz Nonô - PSDB - Não
Moacir Andrade - Bloco - PFL - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PFL - Não
TalVàne Albuquerque - Bloco - PPB - Não

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Jose Teles - Bloco - PPB - Não
Pedro Valadares - PPB - Não

Bahia

Alcides Modesto - PT - Não
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Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não Genésio Bernardino - Bloco - PMOB - Não
Beto Lelis - PSB - Não Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Abstenção
Coriolano Sales - POT - Não Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Domingos Leoneli - PSDB - Não Jair Siqueira - Bloco - PPB - Não
Eujácio Simões - Bloco - PFL - Não João Fassarella - PT - Não
Felix Mendonça - Bloco - PFL - Não João Magalhães - Bloco - PFL - Não
Fernando Gomes - Bloco - PTB - Não José Rezende - Bloco - PPB - Não
Gedel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não Lael Varela - Bloco - PFL - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Não Leopoldo Bessone - Bloco - PTB - Abstenção
Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não Mareio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não
Jairo Azi - Bloco - PFL - Não Maria Elvira - Bloco - PMOB - Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não Mauricio Campos - Bloco - PL - Não
Jacques Wagner - PT - Não Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não Newton Cardoso - Bloco - PFL - Não
João Leão - PSOB - Não Nilmário Miranda - PT - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não Odelrno Leão - Bloco - PPB - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não Osmânio Pereira - PSDB - Não
José Rocha - Bloco - PFL - Não Paulo Delgado - PT - Não
José Tude - Bloco - PFL - Não Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Luis Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção (Art. Raul Belem - Bloco - PFL - Não

17, § 12 do RICO) Roberto Brant - PSDB - Não
Luis Moreira - Bloco - PFL - Não Romel Anizio - Bloco - PPB - Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não Sandra Starling - PT - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não Sergio Miranda - PCdoB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não Sergio Naya - Bloco - PPB - Não
Roland Lavigne - Bloco - PFL - Não Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Sergio Carneiro - PDT - Abstenção Silvio Abreu - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Não Tilden Santiago - PT - Não
Ubaldino Junior - PSB - Não Vittorio Medioli - PSDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Minas Gerais Espírito'Santo

Ademir Lucas ~ PSDB - Não Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não Feu Rosa - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não João Coser - PT - Não
Antonio do Vale - Bloco - PMDB - Não Jorge Anders _ PSDB - Não
Aracely de Paula - Bloco ~ PFL - Não Luiz Buaiz _ Bloco - PL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não Nilton Baiano _ Bloco~ PL - Não

, 'Bonifácio de Andrada - Bloco- PPB - Não Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não Theodorico Ferraço _ Bloco - PTB - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Não Rio de Janeiro
Danilo Castro - PSDB - Não Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Elias Murad -;- PSDB - Não Alcione Athayde - Bloco - PPB - Abstenção
Eliseu Resende - Bloco - PFL - Abstenção Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Não Arolde de Oliveira - Bloco·- PFL - Abstenção
Francisco Horta - Bloco - PL - Não Candinho Mattos - PSDB - Não
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Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - PDT - Abstenção
Edson Ezequiel - PDT - Abstenção
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não
Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
Fernando Lopes - PDT - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Não
João Mendes - Bloco - PPB - Não
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Abstenção
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não
José Mauricio - PDT - Não
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Não
Marcia Cibilis Viana - PDT - Não
Maria da Conceição Tavares - PT - Não
Milton Temer - PT - Não
Miro Teixeira - PDT - Não
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Nelson Bornier - Bloco - PL - Não
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Sim
Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Roberto Jefferson - PTB - Não
Sergio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Não
Silvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe PSDB - Não
Wilson Leite Passos - Bloco - PPB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - Bloco - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMDB '- Não
Celso Daniel- PT - Não
Celso Russomano - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Cunha Lima - Bloco - PPB - Não

De Velasco - Bloco - PSD - Abstenção
Delfim Netto - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araujo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Não
Emanuel Fernandes - PSDB - Não
Fernando Zuppo - PDT - Abstenção
Franco Montoro - PSDB - Não
Helio Bicudo - PT - Não
Ivan Valente - PT - Não
João Melão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
Jose Anibal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Não
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
Jose de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Não
Jose Machado - PT - Não
Jose Pinotti - Bloco - PMDB - Não
Jurandir Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Gushiken - PT - Não
Maluly Neto - Bloco - PFL ~ Não
Marcelo Chedid - Bloco - PSD - Não
Mauricio Terner- Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Izar - Bloco - PSL - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Não
Salvador Zirnbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco - PMDB - Não
Wagner 8alustiano - Bloco - PPB - Abstenção
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Não
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogerio Silva - Bloco - PFL - Não
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não
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Distrito Federal

Angelo Queiroz - PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Não
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marcor.i Perilo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco:" PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra:- Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB - Não
Dilson Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Não

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não

Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
.Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bemanrdo - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - Bloco - PPB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Não
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não

Santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Não
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Abstenção
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Airton Dipp - PDT - Não
Carlos Cardinal- PDT - Não
Darcisio Perondi - Bloco - PMDB - Não
Enio Basci - PDT - Não
Esther Grossi - PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Não
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Não
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
Júlio Redecker - Bloco - PPB - Abstenção
Luiz Mainardi - PT - Não
Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco - PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Não



O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Socialista Brasileiro vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem .revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSOB - GO. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB entende
que a aprovação desta emenda aglutinativa prejudica
a matéria remetendo-a ao senado. Por outro lado, pre
judica enormemente os Municípios e os Estados espe
cialmente através do Fundo de Participação dos Muni
cípios e do Fundo de Participação dos Estados.

Desta forma, o PSDB mantém a proposta origi
nai e vota "não.

O SR. ANDRÉ PUCCINELU (BlocoIPMDB 
MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB entende que, ao acatarmos esta emenda
aglutinativa, retornará a matéria ao Senado inviabili
zando, desta forma, que os recursos possam ser
atingidos este ano.
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Waldomiro Fioravante - PT - Não de Renda, possam abater sua contribuição, aquilo
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Não que foi ao longo dos dias, no correr do ano, retirado
Veda Crusius - PSDB - Não da sua conta.
O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente Devo dizer que votei a favor, mas o que pretendo

peço a palavra pela ordem. ' é pro~uzir ~m. equilíbrio. Estarros ~o,!endo o se.tor
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Tem V. da saúde publica; estamos dando dinheiro ao hospital

E~ a palavra. público para salvar vidas. Mas a classe média não
O SR. OSVALDO BIOLCHI (E3Jc>rotPTB _ AS. Sem po~ s:r onerada ~r isso. Dessa fonna, haverá_a an-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não·. t~,paçaO da R~lta, mas na hora da declaraçao de
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Desta- aJust~ o assalanado, o ~no da cade~eta de poupa0-

_ ça vai poder abater daquilo que devena pagar ao Im-
que para Votaçao em Separado, do PDT, nos se- to d R dE' b' ti
guintes termos: pos e en a. sse e o meu o ~e vo.

.. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo-·
Requererros, n~s termos regimentais, tação a emenda aglutinava como vota o PCdoB?

Desta,9ue para Votaçao em Separ8:do da e~- O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
pressao "facultado ao Poder ExecutIVO reduzl- . _ .
I t b I ê-I t tal

. I t reVlsao do orador.) - Sr. PreSidente, o PCdoB enca-
a ou rees a eec a o ou parela men e nas . h t"' .. C 'd . rt t fd' - r it f di"" mln a o vo o sim. onsl ero Impo an e - aço
con lÇOes e Im es Ixa_ os e~ el , que ~em esta pequena ressalva _ porque justamente esse se-
logo após a expressa0 "nao excedera a . , .
O25°/" ta t d § 12d rti 74 A' tor que ganha entre sete e quatorze salános mlnl-

, /0, cons n e o o a go . sSlna . t"b' 31o/c d d - P
De ut do Mathe Sch'dt Líder do PDT. mos va~ ~on ri Ulr com 0. essa arreca aJao. or-

o paus ml, tanto, e Justo que essa faixa da populaçao possa
Mantém, Deputado Matheus Schmidt? descontar no Imposto de Renda o tributo já pago.
O SR. MATHEUS SCHYMIDT (PDT - RS. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mantenho. são do orador) - Sr. Presidente, o PT encaminha o
(Pausa.) voto ·sim".

Sr. Presidente, o POT retira o destaque. (Pal- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
mas.) votam os Srs. Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Retira. O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT'- RS. Sem
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Emen- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota

da Aglutinativa do Deputado Miro Teixeira, nos se- "sim".
guintes termos:

Acrescente-se ao artigo único da Pro
posta de Emenda Constitucional nll 256-A a
seguinte expressão ao § 22do art. 74 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitó
rias:

§ 22A contribuição de que trata esse artigo não
se aplica ao disposto no art. 153, § 52, e 154, inciso
I, da Constituição, admitindo sua compensação no
Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza
das pessoas físicas nos termos da lei.

Sala das Sessões, 19 de junho de 1996.
ASSINAM: Miro Teixeira, PDT; Inocêncio Oli

veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a

palavra o Deputado Miro Teixeira
O SR. MIRO TEIXEIRA (pOr - RJ. sem revi

são do orador.) Sr. Presidente, peço aos Sra. Depu
tados um minuto de atenção para essa emenda
aglutinativa: meu objetivo é· permitir que pessoas ff
sicas, na hora da declaração de ajuste do Imposto



o Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Arnaldo Faria de Sá, § 2º do artigo
18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Será registrado o voto de V. EXª antes de se procla
mar o resultado.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. EXª a palavra.

, O SR. HERÁCLITO FORTES (BlocolPFL - PI.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, pelo velho
costume de votar "sim", acabei apertando o botão
errado. Meu voto é "não".
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Em segundo lugar, o limite de isenção de Im- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
posto de Renda é para os que percebem acima de Ex" a palavra.
900 reais por mês, portanto, isentaríamos aqueles O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
que mais têm possibilidades de contribuir. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

Por fim, o Imposto de Renda entra no cálculo "sim".
para retomo do FPM e do FPE aos Municípios e Es- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
tados, e isso diminuiria sua receita, que já está dimi- Deputados que registraram seus votos queiram
nuída pelo Fundo Social de Emergência. fazê-lo dentro de instantes nos postos avulsos.

Portanto, o PMDB encaminha "não", para não O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
retomar a matéria ao Senado e postergarmos em te, peço a palavra pela ordem.
demasia os recursos da CPMF à Saúde. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL - Ex" a palavra.
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL _
emenda propõe que seja descontado no Imposto de PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
Renda o montante pago para a CPMF. Se do ponto co PFUPTB recomenda o voto "não".
de vista fiscal a emenda é justa, do ponto de vista O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB _ MG.
dos Estados e Municípios, sobretudo os mais po- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
bres, que são os das Regiões Norte, Nordeste e PPBlPL recomenda o voto "não".
Centro-Oeste, para os quais o FPM constitui a prin-
cipal fonte de receita, é altamente injusta, porque vai O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
diminuir ainda mais suas receitas. revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta emenda

prejudica os Estados pobres do Brasil: os do Norte e
Portanto, apesar de ter subscrito a emenda, Nordeste.

em apoio ao Líder do PDT, para possibilitar a S. EXª
O PSDB vota "não".discuti-Ia em plenário, a Liderança do Bloco

PFUPTB entende ela não pode ser aceita. A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Por isso, recomendamos o voto "não". Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco

PMDB/PMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-

dência solicita a todos os Sr. Deputados que tomem O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
seus lugares, a fim de ter início votação pelo sistema revisão do orador.) - Sr. Presidente, para não preju-
eletrônico. dicar o FPM e o FPE, o PSDB vota "não".

Srs. Deputados que se encontram nas banca- O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
das, queiram registrar seus códigos de votação. - Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB

recomenda o voto "não".
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

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

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De
putados, queiram selecionar seus votos.

$rs. Deputados que se encontram nas banca
das, queiram acionar o botão preto no painel até que
as luzes do posto se apaguem.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.



Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB - Não;
Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Não;
Luciano Castro - PSDB - Não;
Luís Barbosa - Bloco - PPB - Não;

PFUPTB recomenda o voto "não".
O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
recomenda o voto "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
çolPMDBlPSD/PSUPSC/PMN recomenda o voto
"não".

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "não"" pois entende que não .se pode dar com
uma mão e tirar com a outra.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Srl\s e Srs. Deputados, de ofício, asessão está pror-
rogada por mais uma hora. .,

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "não", mas meu
voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co
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O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -
Tem V. Ex!! a palavra. Srs. Deputados que se encontram nos seus gabine-

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem tes e nas demais dependências da Casa, solicita-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa emenda mos que acorram rapidamente ao plenário, porque
prejudica Estados e Municípios. O PSDB vota "não". vamos encerrar a votação.

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP. O SR. ROMMEL FEIJÓ - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- a palavra pela ordem.
colPMDB recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço Tem V. Ex!! a palavra.
a palavra pela ordem. O SR. ROMMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re-

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
Tem V. Ex!! a palavra. "não".

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB RJ. Sem revi- O SR. SALVADOR 21MBALDI (PSDB - SP.
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
mande consignar em ata meu voto "não". vota "não"

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) - O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) -
Será consignado seu voto "não, Deputado Ayrton Srs. Parlamentares que se encontram nas demais
Xerez. dependências da Casa acorram ao plenário, pois es-

Com a palavra o Sr. Deputado Ubiratan Aguiar. tamos prestes a encerrar a votação.

O SR. UBIRATAN AGUIAR (PSDB - CE. Sem O Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá §
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota 2 2 do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
"não". a cadeira da presidência, que é ocupada

pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto a
V. Exª quantos destaques temos sobre a Mesa e se
votaremos alguma outra matéria além dessa.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Com certeza votaremos outras.

O SR. ODELMO LEÃO - E quantos desta
ques?

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Mais três, se forem mantidos, claro.

O SR. PRESIDENTE (Arnaldo Faria de Sá) 
Está encerrada a votação. A Mesa vai anunciar o re
sultado da votação: 102 votos "sim", 282 votos "não;
abstenção 8. Total: 392. votos.

A emenda aglutinativa foi rejeitada.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:



Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Abstenção
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Arnon Bezerra - PSDB - Não
Edson Queiroz - Bloco - PPB - Não
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMDB - Não
Inacio Arruda - PCdoB - Sim
José Unhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMDB - Não
Nelson Otoch - PSDB - Não
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco - PMDB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB- Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí

Alberto Silvâ - Bloco - PMDB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
B. Sá - PSOB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não
Felipe Mend~s - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - Bloco - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - PDT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Priante - Bloco - PMDB - Não
Mário Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Titan - Bloco - PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - Bloco - PFL - Não

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Uns - Bloco -PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Não
Euler Ribeiro - S/P - Não
Luiz Fernando - PSDB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Abstenção
IIdernar Kussler - PSDB - Não . .

Acre

, .' Célia MenGles - Bloco - PFL - Não
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Não
Mauri Sérgio - Bloco - PMDB - Não
Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Não
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Moisés Upnik - Bloco - PTB - Não Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Robério Araújo - Bloco - PPB - Não Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não Eudoro Pedroza - Bloco - PPB - Não

Amapá Izidoro Oliveira - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não

Antonio ~eijão - PSDB - Não . Melquiades Neto _ PMN - Não
Eraldo Tnndade - Bloco - PPB - Sim Paulo Mourão _ PSDB _ Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim Maranhão
Raquel Capiberibe - PSB - Sim Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não

Pará Davi Alves Silva - Bloco - PMN -'- Sim
Domingos Dutra - PT - Sim
Eliseu Moura - Bloco - PFL - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Abstenção
Remi Trinta - Bloco - PMDB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não
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Júlio Cesar - Bloco - PFL- Não
Mussa Demes - Bloco - PFL- Não

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL- Não
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não
Carlos Alberto - Bloco - PFL - Não
Laire Rosado - Bloco - PMDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL- Não
Armando Abílio - Bloco - PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim
lvandro Cunha lima - Bloco - PMDB - Não
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não
Wilson Braga - PDT - Não

Pernambuco

Fernando Ferro - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL- Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB - Sim
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL- Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL- Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco - PFL- Sim
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL- Não
Pedro Correa - Bloco - PPB - Não
Ricardo Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco - PFL- Não
Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Não
Wilson Campos - PSDB - Não

Alagoas

Benedito de lira - Bloco - PFL- Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB - Não
Talvane Albuquerque - Bloco - PPB - Não

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL- Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco :- PPB - Não
José Teles - Bloco - PPB - Sim

Bahia

Alcides Modesto - PT - Sim
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Benito Gama - Bloco - PFL - Não
Beto Lelis - Bloco - PSB - Sim
Coriolano Sales - PDT - Abstenção
Domingos Leonelli - PSDB - Não
Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não
Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Jaime Fernandes - Bloco - PFL- Não
Jairo Azi - Bloco - PFL- Não
Jairo Carneiro - Bloco - PFL- Não
João Almeida - Bloco - PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco - PFL- Não
José Rocha - Bloco - PFL- Não
José Tude - Bloco - PTB - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL- Abstenção
Luiz Moreira - Bloco - PFL- Não
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negrornonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro Irujo - Bloco PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Severiano Alves - PDT - Sim
Simara EIJery - Bloco - PMDB - Não
Ubaldino Junior - PSB - Sim
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não

. Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Armando Costa - Bloco - PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Sim
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu Resende - Bloco - PFl- Abstenção
Francisco Horta - Bloco - PL- Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não
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João Fassarella - PT - Sim
João Magalhães - Bloco - PFL - Abstenção

, José Rezende - Bloco - PPB - Não
Lael Varella - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PTB - Não
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco - PMDB - Não
Mário de Oliveira - Bloco - PPB - Abstenção
Maurício Campos - Bloco - PL - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMDB - Não
Odelrno Leão - Bloco - PPB - Não
Paulo Delgado - PT - Sim
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não
Raul Belém - Bloco - PFL - Não
Roberto Brant - PSDB - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMDB - Não
Saraiva Felipe - Bloco ~ PMDB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Não
Silvio Abreu - POT - Sim
Tilden Santiago - PT - Sim
zaire Rezende - Bloco - PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Não
Feu Rosa - PSDB - Não
João Coser - PT - Sim
Jorge Anders - PSDB - Não
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Não
Theodorico Ferraço - Bloco - PTB - Não

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Não
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Não
Candinho Mattos - PSDB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - PDT - Sim
Edson Ezequiel- PDT - Sim
Eduardo Mascarenhas - PSDB - Não

'Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não

Fernando Lopes - PDT - Sim
Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
Jair Bolsonaro - Bloco - PPB - Não
Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Jorge Wilson - Bloco - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - Bloco - PFL - Não
José Maurício - PDT - Sim
Laprovita Vieira - Bloco - PPB - Não
Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Lima Netto - Bloco - PFL - Não
Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Márcia Cibilis Viana - PDT - Sim
Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Milton Temer- PT - Sim
Miro Teixeira - PDT - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Não
Osmar Leitão - Bloco - PPB - Não
Paulo Feijó - PSDB - Não
Roberto Campos - Bloco - PPB - Sim
Roberto Jefferson - Bloco - PTB - Não
Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Sim
Sylvio Lopes - PSDB - Não
Vanessa Felippe - PSDB - Não

São Paulo

Adhemar de Barros Rlho - Bloco - PPB - Não
Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Não
Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Não
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Não
Ary Kara - Bloco - PMDB - Não
Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Não
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Não
Celso Daniel- PT - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Não
Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
De Velasco - Bloco - PSD - Sim
Delfim Netto - Bloco - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
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Franco Montoro - PSDB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB - Não
José Aníbal - PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano Zica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco - PSD - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Wagner Salustiano - Bloco - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Não
Zulaiê Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Sim
Rogério Silva - Bloco - PFL - Não
Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - Bloco - PL - Não

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim

Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco - PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim
Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Udia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Não
Marilu Guimarães - Bloco - PFL - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PSDB - Não
Flávio Ams - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer - Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Ricardo Barros - Bloco - PFL - Não
Ricardo Gomyde - PCdoB - Sim



Requeremos, nos termos do art. 161, §
2º do Regimento Intemo, Destaque, para
Votação em Separado, da Emenda nº 9 
CE, que dá nova redação aos §§ 32 e 4º do
art. 74, apresentada à PEC nº 256-B/95 
CPMF - para que estes dispositivos ocupem
o lugar dos mesmos, na mencionada Pro
posta de Emenda à Constituição. Sala das
sessões, 9/7/96.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Alexandre Carçloso, V. Ex" mantém o destaque?
(Pausa.).

Com a palavra o Deputado Alexandre Cardoso.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o desta
que à Emenda nl! 9 diz respeito a um dos grandes
problemas do sistema de saúde, que é na verdade a
discussão da remuneração do procedimento, até
porque nosso País tem as desigualdades que todos
.nós conhecemos.

Será que a Prefeitura .do interior do Piauí ne
cessita remunerar a consulta? Será que a prefeitura
do interior da Bahia necessita remunerar o procedi
mento?

Então, a emenda que eu submeto à apreciação
dos Srs. Deputados visa fixar um percentual de re
passe imediato de recursos aos Fundos Municipais
de Saúde para maior autonomia dos Prefeitos e dos
Governadores na aplicação desses recursos.

Essa questão já progrediu muito no Ministério
da Saúde, quando o próprio Ministro Adib Jatene
avança na questão das semiplenas, objetivando
maior autonomia dos Municípios. De acordo com o
nosso entendimento, é fundamental ao país, como
mecanismo de modemidade da assistência médica
e da saúde pública que possamos dar autonomia
aos Prefeitos e Govemadores na aplicação dos re
cursos, porque talvez a maior distorção existente no
sistema seja o processo de remuneração de proce
dimentos.

Assim sendo, solicito às Lideranças e aos Srs.
Deputados que avaliem o mecanismo do repasse in
tegrai de 40% aos Fundos Municipais de Saúde,
como mecanismo de controle social, que proporcio
nará maior autonomia para o Sistema Único de Saú
de dos Estados e Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O PSB,
conseqüentemente recomenda o voto "sim".
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Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não Senhor Presidente;
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não
Wemer Wanderer - Bloco - PFL - Não

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Não
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Sim
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Sim
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Bomhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Sim
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Sim
Aírton Dipp - PDT - Sim
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcís!o Perondi - Bloco - PMDB - Não
Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Fetter Júnior - Bloco - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Waldomiro Roravante - PT - Sim
Wílson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. ELTHON ROHNELT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. ELTHON ROHNELT (Bloco/PSC - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que do Deputado Alexandre Cardoso nos seguintes
termos:



O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"sim".

O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota "não".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem
submeter a votos a seguinte emenda nº 9, da Co- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vota
missão Especial, Destacada: "sim".

Dê-se aos §§ 3º e 4º, do art. 74, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, proposto
pelo artigo único da PEC em epígrafe, a seguinte re
dação:

"Artigo único '"
Art. 74 .

§ 32 O produto da arrecadação de que trata
este artigo será destinado integralmente ao financia
mento das ações e serviços de saúde e dividido da
seguinte forma:

I - quarenta por cento serão repassados aos
Fundos Municipais de Saúde, de acordo com os se
guintes critérios:

a) quarenta por cento divididos proporcional
mente à população dos Municípios, com base no
censo de 1991, realizado pela Fundação IBGE;

b) quinze por cento proporcionalmente à super
fície territorial dos Municípios;

c) quinze por cento divididos proporcionalmen
te à taxa de mortalidade infantil dos Municípios;

d) trinta por cento divididos conforme critérios
definidos pelo Ministério da Saúde.

11 - trinta por cento serão repassados aos Fun
dos Estaduais de Saúde de acordo com os seguin
tes critérios:

a) trinta por cento divididos proporcionalmente
à população das Unidades Federadas, com base no
censo de 1991, realizado pela Fundação IBGE;

b) dez por cento divididos proporcionalmente à
superfície territorial dos Estados;

c) vinte por cento divididos proporcionalmente
à taxa de mortalidade infantil dos Estados;

d) quarenta por cento divididos conforme crité
rios definidos pelo Ministério da Saúde.

111- trinta por cento depositados no Fundo Na
cional de Saúde.

§ 42 A contribuição de que trata este artigo terá
sua exibilidade subordinada ao disposto no art. 195,
§ 62 da Constituição, não poderá ser cobrada por
prazo superior a dois anos e o produto da arrecada
ção será repassado a cada esfera de governo, se
gundo os critérios definidos no § 32 , até o décimo
quinto e trigésimo dia de cada mês".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Como
votam os demais Líderes?

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - O PT vota "sim".

O SR. MAR~ONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. ANDRÉ PUCCINELLI (BlocoIPMDB 
MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB entende que o voto deverá ser "não" por dois
motivos: primeiro, ao postergarmos a matéria, ela
volta ao Senado e os recursos não vêm; segundo, a
destinação dos recursos distribuídos aos Municípios
e aos Estados, sem que tenham conselhos e fundos,
retira a única exclusividade do Fundo Nacional de
receber integralmente as verbas da saúde.

Os recursos são para a saúde e para este ano.

O PMDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. o Bloco
PFUPTB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares e votem, se possível, das ban
cadas para agilizar o processo de votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo-
tos.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB 
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "não·.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que se encontram nas bancadas queiram
acionar o botão preto do painel até que as luzes do
posto se apaguem.
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O SR. MARCONI PERlLLO (PSDB - GO. sem A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não". Sem revisão da oradora.) -.Sr. Presidente, PMDB

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. recomenda o voto "não".
Deputados que não registraram seus votos queiram O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
fazê-lo nos postos avulsos. são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "Sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". dência vai encerrar a votação.

A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA. A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
vota "não". "não".

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

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, para que conste
nas notas taquigráficas, meu voto é não

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente. a lide
rança do Bloco/PFLlPTB recomenda o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a banca
da do Bloco PMDBlPMN/PSC/PSD/PSL recomenda
o voto "não".

O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB e o
Bloco recomendam o voto "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, PMDB
recomenda o voto "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não " e solicita à sua bancada que
permaneça em plenário, pois ainda teremos outras
votações extremamente importantes. E a próxima
requer quorum qualificado de três quintos.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PFLlPTB recomenda o voto "não" e apela aos
seus membros para que permaneçam em plenário,
pois teremos outras votações.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB infor
ma ainda que votaremos hoje o projeto referente ao
IPC. O PSDB vota "não".

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, PMDB
recomenda o voto "não".

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

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "Sim".

O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".

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

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, PMDB
recomenda o voto "não".

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

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada
o PSDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou en
cerrar a votação. Hoje ainda há muitas votações.

Peço aos Srs. Deputados que permaneçam no
plenário, pois a Presidência não será tolerante.

A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos Depu
tados do PSDB que estão chegando agora informo
que a orientação da bancada é o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 96
votos "sim", 292 votos "não, abstenção 6, Total: 394
votos.

Rejeitada a emenda.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS.

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PPB - Não
Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Não



Albérico Filho - Bloco - PMOB - Não
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL - Não
César Bandeira - Bloco - PFL - Não
Costa Ferreira - Bloco - PFL - Não
Haroldo Sabóia - PT - Sim
Jayme Santana - PSOB - Não
Magno Bacelar - Bloco - PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - Bloco - PMOB - SIM
Remi Trinta - Bloco - PMOB - Não
Roberto Rocha - PSDB - Não
Sarney Filho - Bloco - PFL :- Não
Sebastião Madeira - PSDB - Não

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMOB - Não
Antônio dos Santos - Bloco - PFL - Não
Amon Bezerra - PSOB - Não
Edson Silva - PSOB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco - PMOB - Não
Inacio Arruda - PMDB - Não
José Unhares - Bloco - PPB - Não
José Pimentel- PT - Sim
Leônidas Cristino - PSOB - Não
Marcelo Teixeira - Bloco - PMOB - Não
Nelson Otoch - PSOB - Abstenção
Pinheiro Landim - Bloco - PMOB - Não
Roberto Pessoa - Bloco - PFL - Não
Rommel Feijó - PSOB - Não
Ubiratan Aguiar - PSOB - Não
Vicente Arruda - PSOB - Não

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMOB - Não
Ari Magalhães - Bloco - PPB - Não
Ciro Nogueira - Bloco - PFL - Não

Luciano Castro - PSDB - Não
Luis Barbosa - Bloco - PPB - Não
Moises Lipnik - Bloco - PTB - Não
Salomão Cruz - PSOB - Não

Amapá

Antonio Feijão - PSOB - Não
Eraldo Trindade - Bloco - PPB - Não
Fátima Pelaes - PSDB - Não
Gervásio Oliveira - PSB - Sim
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL - Não
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - Bloco - PFL - Não
Valdenor Guedes - Bloco - PPB - Não

Pará

Ana Júlia - PT - Sim
Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Não
Antônio Brasil- Bloco - PMDB - Não
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Não
Gerson Peres - Bloco - PPB - Não
Giovanni Queiroz - POT - Sim
Hilário Coimbra - Bloco - PTB - Não
Mário Martins - Bloco - PMDB - Não
Nicias Ribeiro - PSOB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Sim
Paulo Titan - Bloco - PMOB - Não
Raimundo Santos - Bloco - PFL - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Sim

Amazonas

Alzira Éwerton - Bloco - PPB - Não
Arthur Virgílio - PSDB - Não
Átila Uns - Bloco - PFL - Não
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB - Não
Euler Ribeiro - s/P - Não
Luiz Fernando - PSOB - Não
Paudemey Avelino - Bloco - PPB - Não

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMOB - Não
Eurípedes Miranda - POT - Abstenção
IIdernar Kussler - PSOB - Não

Acre

Célia Mendes - Bloco - PFL - Não"
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - "'ão
Osmir Uma - Bloco - PFL - Não
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Francisco Rodrigues - Bloco - PPB - Absten- Ronivon Santiago - Bloco - PFL - Não
Zila Bezerra - Bloco - PFL - Não

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB - Não
Ary Valadão - Bloco - PPB - Não
Dolores Nunes - Bloco - PPB - Não
Eudoro Pedroza - Bloco - PMDB - Não
Izidorio Oliveira - Bloco - PMDB - Não
João Ribeiro - Bloco - PPB - Não
Melquíades Neto - PMN - Não

Maranhão

ção



Ademir Lucas - PSDB - Não
Aécio Neves - PSDB - Não
Antônio Aureliano - PSDB - Não
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Não
Aracely de Paula - Bloco - PFL - Não
Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB - Não
Carlos Melles - Bloco - PFL - Não
Carlos Mosconi - PSDB - Não
Chico Ferramenta - PT - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Não
Elias Murad - PSDB - Não
Eliseu ~'esende - Bloco - PFL - Não
Francisco Horta - Bloco - PL - Não
Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Não

Antônio Geraldo - Bloco - PFL - Não
Fernando Ferrq - PT - Sim
Humberto Costa - PT - Sim
Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL - Não
João Colaço - PSB - Sim
José Chaves - PSDB -- Não
José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL - Não
Luiz Piauhylino - PSDB - Não
Mendonça Filho -Bloco - PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Sim
Osvaldo Coelho - Bloco - PFL - Não
Ricardo,Heráclio - PSB - Sim
Roberto Fontes - Bloco- PFL - Não
.Roberto Magalhães - Bloco - PFL - Abstenção
Severino Cavalcanti - Bloco - PPB - Não
Wilson Campos -PSDB - Não

Alagoas

Benedito de Lira - Bloco .:... PFL - Não
Ceci Cunha - PSDB - Não
Olavo Calheiros - Bloco - PMDB -'Sim
Talvane Albuquerqül3 - Bloco - PPB - Não

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - Bloco - PFL - Não
Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB - Não
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Felipe Mendes - Bloco - PPB - Não José Teles - Bloco - PPB - Não
Heraclito Fortes - Bloco - PFL - Sim Bahia
Júlio Cesar - Bloco - PFL - Não
Mussa Dernes - Bloco - PFL _ Não Alcides Modesto - PT - Sim

Aroldo Cedraz - Bloco - PFL - Não
Rio Grande do Norte Benito Gama - Bloco - PFL - Não

Augusto Viveiros - Bloco - PFL - Não Beto Lelis - PSB - Sim
Betinho Rosado - Bloco - PFL - Não Coriolano Sales - PDT - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Não Domingos Leonelli - PSDB - Não
Ney Lopes - Bloco - PFL - Não Félix Mendonça - Bloco - PTB - Não

Paraíba Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Não

Álvaro Galdêncio Netol- Bloco - PFL _ Não Haroldo Lima - PCdoB - Sim
Armando Abílio - Bloco - PMDB _ Não Jaime Fernandes - Bloco - PFL - Não
Efraim Morais - Bloco - PFL _ Não Jairo Azi - Bloco - PFL - Não
Gilvan Freire - Bloco - PMDB - Sim Jairo Carneiro - Bloco - PFL - Não
lvandro Cunha Lima - Bloco - PMDB - Não Jaques Wagner - PT - Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Não João Almeida - Bloco - PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco - PMDB - Não João Leão - PSDB - Não
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Não Jonival Lucas - Bloco - PFL - Não
Wilson Braga - PDT ..... Não José Carlos Aleluia - Bloco - PFL - Não

José Rocha - Bloco - PFL - Não
Pernambuco

José Tude - Bloco - PTB - Não
Leur Lomanto - Bloco - PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco - PFL - Abstenção
Manoel Castro - Bloco - PFL - Não
Mário Negromonte - PSDB - Não
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Não
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Não
Prisco Viana - Bloco - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Sim
Simara Elley - Bloco - PMDB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco - PFL - Não

Minas Gerais



Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - Bloco - PPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco - PPB - Não
Alexandre Cardoso - PSB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Candinho Mattos - PSOB - Não
Carlos Santana - PT - Sim
Cidinha Campos - POT - Sim
Edson Ezequiel- POT - Sim
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Herculano Anghinetti - Bloco - PPB - Não Eduardo Mascarenhas - PSOB - Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL - Não Eurico Miranda - Bloco - PPB - Não
Jaime Martins - Bloco - PFL - Não Fernando Gonçalves - Bloco - PTB - Não
João Fassarella - PT - Sim Fernando Lopes - POT - Sim
João Magalhães - Bloco - PFL - Não Francisco Silva - Bloco - PPB - Não
José Rezende - Bloco - PPB - Não Jandira Feghali - PCdoB - Sim
Lael Varella - Bloco - PFL - Não Laura Carneiro - Bloco - PFL - Não
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB - Não Lima Netto - Bloco - PFL - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMOB - Não Lindberg Farias - PCdoB - Sim
Maurício Campos - Bloco - PL - Não Márcia Cibilis Viana - POT - Não
Mauro Lopes - Bloco - PFL - Não Maria da Conceição Tavares - PT - Sim
Newton Cardoso - Bloco - PMOB - Não Milton Temer - PT - Sim
Nilmário Miranda - PT - Sim Miro Teixeira - POT - Sim
Odelmo Leão - Bloco - PPB - Não Noel de Oliveira - Bloco - PMOB - Não
Osmânio Pereira - PSOB - Não Paulo Feijó - PSOB - Não
Paulo Oelgado - PT - Sim Roberto Campos - Bloco - PPB - Não
Paulo Heslander - Bloco - PTB - Não Rubem Medina - Bloco - PFL - Não
Philemon Rodrigues - Bloco - PTB - Não Sérgio Arouca - PPS - Sim
Raul Belém - Bloco - PFL - Não Simão Sessim - PSOB - Sim
Roberto Brant - PSOB - Não Sylvio Lopes - PSOB - Não
Romel Anízio - Bloco - PPB - Não Vanessa Felippe - PSOB - Não
Ronaldo Perim - Bloco - PMOB - Não São Paulo

Sandra Starling - PT - Sim Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB - Não
Saraiva Felipe - Bloco - PMOB - Não Alberto Goldman - Bloco - PMOB - Não
Sérgio Miranda - PCdoB - Sim Aldo Rebelo - PCdoB - Sim
Sérgio Naya - Bloco - PPB - Não Almino Affonso - PSOB - Não
Sila~ Brasileiro - Bloco.- PMOB - Não Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMOB - Não
SílVIO Abreu - POT - Sim Antônio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Ti.lde~ Santi~g? - PT - Sim _ Arlindo Chinaglia - PT - Sim
Vittono Medloh - PSOB - Nao Arnaldo Faria de Sá - Bloco - PPB - Não
laire Rezende - Bloco - PMOB - Não Arnaldo Madeira - PSOB - Não

Espírito Santo Ayres da Cunha - Bloco - PFL - Não

Adelson Salvador - Bloco - PMOB - Sim Carlos Apolinárío - Bloco - PMOB - Não
Feu Rosa - PSOB - Não Carlos Nelson - Bloco - PMOB - Não
Jorge Anders - PSOB - Não Celso Oaniel- PT - Sim
Luiz Buaiz - Bloco - PL - Não Celso Russomanno - PSOB - Não
Nilton Baiano - Bloco - PPB _ Não Corauci Sobrinho - Bloco - PFL - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMOB _ Não Cunha Lima - Bloco - PPB - Não

Oelfim Netto - Bloco - PPB - Não
Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB - Não
Edinho Araújo - Bloco - PMOB - Não
Eduardo Jorge - PT - Sim
Emanuel Fernandes - PSOB - Não
Fernando Zuppo - POT - Sim
Franco Montoro - PSOB - Não
Hélio Bicudo - PT - Sim
Ivan Valente - PT - Sim
João Mellão Neto - Bloco - PFL - Não
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João Paulo - PT - Sim
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco PPB - Não
José Aníbal- PSDB - Não
José Augusto - PT - Sim
José Coimbra - Bloco - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Sim
José Machado - PT - Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano lica - PT - Sim
Luiz Gushiken - PT - Sim
Maluly Netto - Bloco - PFL - Não
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Não
Marta Suplicy - PT - Sim
Maurício Najar - Bloco - PFL - Não
Michel Temer - Bloco - PMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco - PTB - Não
Paulo Lima - Bloco - PFL - Não
Pedro Yves - Bloco - PMDB - Não
Régis de Oliveira - Bloco - PFL - Não
Ricardo Izar - Bloco - PPB - Não
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim
Salvador limba/di - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB - Não
Teima de Souza - PT - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco - PPB - Não
Vadão Gomes - Bloco - PPB - Não
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL - Não
Vicente Cascione - Bloco - PTB - Não
Welson Gasparini ....., PSDB - Não
lu/aie Cobra - PSDB - Não

Mato Grosso

Gilney Viana - PT - Sim
Murilo Domingos - Bloco - PTB- Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - Bloco - PTB - Não
Rogério Silva - Bloco - PFL - Não
Tetê Bezerra - Bloco - PMDB - Não
Welinton Fagundes - B/oco - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim
Benedito Domingos - Bloco PPB - Não
Chico Vigilante - PT - Sim

Jofran Frejat - Bloco - PPB - Não
Maria Laura - PT - Sim
Osório Adriano - Bloco - PFL - Não
Wigberto Tartuce - Bloco - PPB - Não

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB - Sim
Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Não
João Natal- Bloco - PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lidia Quinan - Bloco - PMDB - Não
Marconi Perillo - PSDB - Não
Maria Valadão - Bloco - PFL - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB - Não
Pedrinho Abrão - Bloco - PTB - Não
Pedro Canedo - Bloco - PL - Não
Pedro Wilson - PT - Sim
Roberto Balestra - Bloco - PPB - Não
Rubens Cosac - Bloco - PMDB - Não
Sandro Mabel- Bloco - PMDB - Não
Vilmar Rocha - Bloco - PFL - Não

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - Bloco ~ PMDB - Não
Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco - PTB - Não
Saulo Queiroz - Bloco - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - B/oco - PFL - Sim
Antonio Ueno - Bloco - PFL - Não
Chico da Princesa - Bloco - PTB - Não
Dilceu Sperafico - Bloco - PPB - Não
Elias Abrahão - Bloco - PMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Não
Homero Oguido -:- Bloco - PMDB - Não
José Borba - Bloco - PTB - Não
José Janene - Bloco - PPB - Não
Luciano Pizzatto - Bloco - PFL - Não
Maurfcio Requião - Bloco - PMDB - Não
Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Sim
Nelson Meurer....; Bloco - PPB - Não
Odílio Balbinotti - Bloco - PTB - Não
Padre Roque - PT - Sim
Paulo Bernardo - PT - Sim
Paulo Cordeiro - Bloco - PTB - Não
Renato Johnsson - B/oco - PPB - Não
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Ricardo Barros - Bloco - PFL- Não O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Valdomiro Meger - Bloco - PPB - Não Ex" a palavra.
Vilson Santini - Bloco - PTB - Não O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB - RJ.
Werner Wanderer - Bloco - PFL - Não Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo

S C
. apenas solicitar que seja considerado o meu voto

anta atarma "não".

Edinho Bez - Bloco - PMDB - Não
Edison Andrino - Bloco - PMDB - Sim
Hugo Biehl - Bloco - PPB - Abstenção
João Pizzolatti - Bloco - PPB - Abstenção
José Carlos Vieira - Bloco - PFL - Não
José Fritsch - PT - Sim
Leonel Pavan - PDT - Não
Luiz Henrique - Bloco - PMDB - Não
Mário Cavallazzi - Bloco - PPB - Não
Milton Mendes - PT - Sim
Paulo Bauer - Bloco - PFL - Não
Paulo Bornhausen - Bloco - PFL - Sim
Paulo Gouvea - Bloco - PFL - Sim
Rivaldo Macari - Bloco - PMDB - Não
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT - Sim
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco - PPB - Não
Aírton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - Bloco - PPB - Não
Carlos Cardinal- PDT - Sim
Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Não
Enio Bacci - PDT - Sim
Esther Grossi - PT - Sim
Germano Rigotto - Bloco - PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco - PTB - Sim
Jair Soares - Bloco - PFL - Não
Jarbas Lima - Bloco - PPB - Não
José Fortunati - PT - Não
Luiz Mainardi - PT - Sim
Matheus Schmidt - PDT - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB - Não
Paulo Paim - PT - Sim
Renan Kurtz - PDT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Sim
Wilson Branco - Bloco - PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Não

O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. ARY KARA (Bloco/PMDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que a vo
tação anterior seja considerado o meu voto "não.

O SR. MAURI SÉRGIO (Bloco/PMDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "não".

O SR. FETTER JUNIOR (Bloco/PPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o meu
voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desta
que de autoria do Deputados José Pinotti e outros
nos seguintes tennos:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos

arts. 101, inciso 11, alínea b, número 4, 161, inciso I e
162 do Regimento Intemo, destaque para votação
em separado da Emenda nº 3.

Acrescente-se ao final do § 3º da PEC 256
Al95, a seguinte expressão:

"§ 3º ... realizados pelos estabeleci
mentos públicos ou por filantrópicos que de
diquem, mais de cinqüenta por cento dos
seus atendimentos a pacientes não benefi
ciários de convênios, planos e seguros de
saúde.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a apalavra ao Deputado José Pinotti.

O SR. JOSÉ PINOTII (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, meu destaque diz respeito a uma ques
tão fundamental após a aprovação da CPMF, a de
que os recursos adicionais de 6 bilhões de reais se
jam utilizados exclusivamente nos sistema público
de saúde ou no sistema que realmente seja filantró
pico, ou seja, que a maior parte de seus pacientes
sejam atendidos pelo SUS.

Enfatizo esta questão porque estamos vivendo, a
meu ver, um momento crucial na história da saúde.
brasileira, uma vez que o Govemo, em todas as suas
ações, tem demonstrado uma tendência à privatiza
ção. De acordo com a PEC relativa ao setor de Saúde,
30% dos recursos vão para o sistema privado (Santa
Genoveva e IDR, em Caruaru, por exerrplo).

Ontem, entretanto, para realmente se pudesse
injetar recurso a mais na área de saúde, houve um



DECLARAÇÃO DE VOTO
DO DEPUTADO FERNANDO ZUPPO

Só não há recursos para a Saúde, para os pro·
gramas sociais, para o financiamento de habitações
e de saneamento básico, para a educação.

Como não existem recursos para a área so
cial? Nunca os cofres públicos arrecadaram tanto,
nunca os gastos fiscais foram tão arrochados. En
tão, só não há recursos para o social, ou falta vonta
de política do Governo?

Certamente que o impasse colocado pelo Go
verno é falso: ou aumento de imposto ou abandono
da Saúde. Que se encontrem recursos para socorrer

Proposta de Emenda à Constituição nS! 256
B, de 1995 (Do senado Federal)

A saúde brasileira está em crise. Os hospitais
estão abandonados. A população não tem acesso
aos serviços básicos mais elementares.

Faltam recursos, alega
0

o Governo, para cum
prir com o dispositivo constitucional de garantir servi
ços de saúde pública para todos. Em parte a alega
ção é verdadeira, uma vez que o Governo não tem
destinado no Orçamento os recursos necessários à
Saúde.

Agora pedem mais recursos, que devem vir de
maior sacrifício dos contribuintes em termos de cria
ção de um novo imposto. A destinação é a mais no
bre possível: para a Saúde. Ora, o Governo quando
quer socorrer o sistema financeiro encontra recur
sos. Quando quer pagar os encargos da dívida inter
na - cada vez maiores em função dos juros escor
chantes - e os credores externos, encontra recur·
sos.
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acordo importantíssimo. Tão importante como a reti- nuidade em nosso País. Salvaremos a Saúde flexibi-
rada que o Govemo fez da PEC que apresentou. Iria lizando a estabilidade do funcionário público.
acabar a universidade da saúde, o direito à saúde e Espero que o PSDB faça na próxima votação
o dever do Estado em relação à saúde da popula- aquilo que infelizmente não fez ao votarmos a extin-
ção. O acordo prevê, na lei ordinária que regerá ção dos monopólios do petróleo e das telecomunica-
essa PEC, os recursos serão destinados ao sistema ções e a reforma da Previdência. Espero que, quan-
público de saúde - que se encontra caótico e falido do formos votar a flexibilização da estabilidade do
porque o dinheiro está indo para o setor privado funcionário público, o Líder do PSDB venha a esta
fraudulento - e aos hospitais que realmente sejam fi- tribuna para declarar que o partido em uníssono fe-
lantrópicos. cha questão sobre a matéria, porque essa é uma

Sr. Presidente, em função disto e graças à "in- medida redentora e de salvação dos hospitais públi-
terferência de V. Ex" retiro o meu DVS, pois confio cos e privados do País. Com isso salvaremos o Es-
na posição do Presidente da República e do Ministro tado brasileiro.
da Saúde. (Palmas.) Era o que tinha a dizer. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Háso-
mesa requerimento de destaque de autoria da ban- bre a Illésa as seguintes Declarações de Voto:
cada do PDT, nos seguintes termos.

"Requeremos, nos termos regimentais,
destaque para votação em separado da ex
pressão "terá sua exigibilidade subordinada
ao disposto no art. 195, § 62 da Constitui-
ção, que vem logo após a expressão " a
contribuição de que trata este artigo ,"
constante do 94" do artigo 74.

ASSINA o Deputado Matheus Schmidt, Líder
do PDT.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, retiro o desta
que. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A maté
ria retomo à Comissão Especial para que seja ela
borada a redação do segundo turno.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar que votei "sim" à CPMF, contrariando todos
os princípios que nortearam minhas votações até
aqui, nesta Legislatura.

Sou daqueles que me filio à idéia de que salva
remos a Saúde não com medidas casuísticas para
tapar buracos, mas com as reformas estruturais que
este País reivindica. Salvaremos a Saúde fazendo
uma reforma profunda na Previdência Social, impos
sibilitando que os privilégios inpiquos tenham conti-
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a Saúde sem sacrificar ainda mais os brasileiros que maiores que 20 salários mínimos serão responsá-
pagam impostos. veis por 63,5% da arrecadação com a CPMF. Mais

Assim, voto contra a Proposta de Emenda à do que isto, este tipo de imposto com alíquotas bai-
Constituição que cria o CPMF. - Fernando Zuppo, xas, permite controlar o ·caixa dois· das empresas e
PDT - Airton Dipp, PDT - Edson Ezequiel, PDT - outros tipos de operações ilegais que passam pelo
Cldinha Campos, PDT. sistema bancário.

O SUS veio para enfrentar as fraturas expostas Cabe aos defensores conseqüentes do SUS,
como nestes casos do Rio e Caruaru. Eles são o re- aliás uma das únicas políticas públicas realmente
sultado de décadas de centralização administrativa democrática com respaldo legal e institucional no
em Brasnia, dos pagamentos por produtividade, da Brasil, saberem articular as forças sociais, políticas e
utilização prioritária de serviços privados, da omis- administrativas de forma que a ofensiva liberal não
são das autoridades estaduais e municipais, da ex- mate ainda no nascedouro esta conquista do povo
clusão dos brasileiros mais pobres ao acesso a qual- bré;lsileiro.
quer serviço de saúde. Esta é a posição dos subscritores, defendida

Os marcos da luta pelo SUS são: 1988 (Consti- em todos os foros do nosso partido. Infelizmente o
tuição), 1990 (Lei nQ 8.080) e 1993 (extinção do Diretório Nacional do PT decidiu, no último final de
INAMPS). Como se vê, um processo ainda recente. semana" por um posicionamento contrário à CPMF,
Apenas 87 Municípios estão classificados no nível o que por uma questão de disciplina partidária e res-
da gestão semiplena que concede maior autonomia peito à democracia interna do Partido, nos obriga a
municipal no controle dos serviços de saúde. Temos acompanhar o conjunto da Bancada.
que enfrentar os centralizadores federais e esta- - Eduardo Jorge PT
duais, os privativos, mas principalmente a falta de - Humberto Costa PT
recursos. _ José Augusto PT

E o Governo Federal responsável por 70% das _ Nedson Micheleti PT
verbas é o principal ator nesse arrocho. É claro que _ José Genoíno PT
é preciso ter gestão mais modernas e reprimir impla- _ Celso Daniel PT
cavelmente as fraudes. Porém, para isto, o único re-
médio é a municipalização e o controle social e para - Haroldo Sabóia PT
fazê-los são necessários recursos que hoje são ne- - José Fortunati PT
gados. - Marta Suplicy PT

Por isso somos favoráveis à CPMF! É a única - Luiz Gushiken PT
solução a curtíssimo prazo viável para aportar um - Luiz Mainardi PT
volume substancial de recursos à saúde. Mesmo - Marcelo Deda PT
que para o orçamento deste ano, devido à obstrução - Esther Grossi PT
na votação, no máximo se arrecade dois bilhões de - Alcides Modesto PT
reais, a situação para 1997 será melhor. _ Gilney Viana PT

As outras soluções, como a mudança da políti- _ Maria da Conceição Tavares PT
ca econômica e orçamentária globais no Governo _ José Machado PT
Federal e estancamento definitivo dos desvios de re-

- Pedro Wilson PTcursos da Seguridade Social, apesar de estarmos lu-
tando por isso são de viabilização muito difícil com a - Milton Temer PT
atual correlação de forças. Assim uma protelação da - Fernando Ferro PT
agonia do orçamento federal da saúde em virtude de - Chico Vigilante PT
se desejar dogmaticamente atingir alvos mais abran- - Nilmario Miranda PT
gentes, pode ser o tempo suficiente para a total asfi- SenhorPresidente,
xia do SUS. Nos termos regimentais, apresento declaração

Além disso, a CPMF apesar de ser um tributo de voto, referente à Emenda Constitucional que pro-
indireto, como a maioria dos outros.e relativamente põe a criação da CPMF.
o menos regressivo deles. Inegavelmente, a saúde pública necessita ur-

Segundo Maria da Conceição Tavares, os 70% gente de uma fonte certa e permanente de custeio.
da população com renda menor que 4 salários míni- Isso será mais eficiente se definido no texto constitu-
mos ficam praticamente isentos e os S% com rendas cional. Pois, aí a administração da saúde não de-
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penderá dos câmbios de prioridades entre govemos Finanças e Tributação, pela adequação fi-
que se sucedem. Ou, até mesmo, entre Ministros nanceira e orçamentária (Relator: Sr. Ma-
que substituem outros, numa mesma Pasta e num noel Castro); e de Constituição e Justiça e
mesmo govemo. de Redação, pela constitucionalidade, juridi-

No caso, a tributação sobre a movimentação fi- cidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Vil-
nanceira poderia ser a solução para a crise da saú- mar Rocha).
de, desde que inserida no bojo de reforma tributária, O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
que reduza o número de impostos, simplifique o sis- discutir a matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputa-
tema e o torne menos oneroso e sincronizado com a do José Genoíno.
política fiscal dos países que integram o Mercosul. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-

Sempre me pronunciei pela adoção do chama- são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
do "imposto sobre o cheque" (e acho que pode ser o dos, não pretendo usar todo o tempo que me cabe,
mecanismo assegurador de recursos para o SUS), mas não poderia deixar de ressaltar a importância
mas sempre vinculei essa solução ao contexto da da votação que vamos processar neste momento.
reforma fiscal e tributária, que, infelizmente, foi ter- A extinção do IPC é passo importante para pro-
ciarizada em grau de prioridade. cedermos à reforma da Previdência de modo coe-

No caso, melhor seria aprovar a proposta do rente e lógico. A extinção do IPC, na forma proposta,
Ministro Antônio Kandir, que sugere seja adotado apesar de processual, é segura e efetiva. Repre-
um percentual de 16,5% sobre o lucro bruto, na arre- senta a média da correlação de forças da Casa.
cadação do Imposto de Renda, em substituição ao Quero destacar, Deputado Luís Eduardo, que
PIS/Cofins. V. Ex!!, corno Presidente da Câmara, teve empenho

Tendo em vista que a maioria da bancada do militante no enfrentamento dessa matéria, desde a
meu Partido decidiu pela aprovação dessa matéria; época dos impasses da reforma da Previdência e,

tendo em vista, no entanto, que o Líder, embo- posteriormente, na costura política do projeto.
ra vote a favor, lib!3rará a bancada; Todos os Líderes partidários contribuíram para

tendo em vista que o PMDB, meu Partido inte- que pudéssemos chegar a esse projeto de extinção
gra a base de sustentação do Governo; do IPC.

tendo em vista que essa matéria, no entanto, Nós do PT defendíamos o destaque da nossa
não é uníssona, nem no PMDB, nem no Governo. E, Líder, Deputada Sandra Starling, que previa a extin-
assim, ção, via emenda constitucional, de todos os institu-

disposto a votar, imediatamente, a favor da tos de Previdência de representantes do povo brasi-
proposta govemamental de reforma tributária, bem leiro, tanto de âmbito municipal, estadual e federal,
como, na proposta Kandir, para que a Saúde Pública como no âmbito do Executivo. Contudo, achamos
tenha, logo, uma fonte, certa e suficiente, de custeio, que este projeto, ao extinguir o IPC, ao estabelecer
sem os riscos de afetar, em cascata, os custos dos o caráter facultativo, ao permitir uma nova regra com
produtos, e, assim, proporcionar realimentação infla- relação a fundo de pensão - de um para um -, ao
cionária, abstendo-me de votar nessa matéria. procurar eliminar qualquer tipo de privilégio, garan-

Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. findo alguns direitos para os que já estão no siste-
, ma, foi a solução que alcançamos no momento.

- Deputado Luiz Henrique (PMDB/SC). A votação desta matéria tem incidência e impli-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - .cação numa questão ma.ior: o prestígio e a credibili-

_ 2 - . . dade da Casa, Sr. Presidente. Mesmo discutindo essa
PROJETO DE LEI N!1 2.085-A, DE 1996 proposta, num final de sessão, não poderia deixar de

(Da Mesa) . . .registrar os aspectos positivos da decisão que espero
Discussão, em turno único, do Projeto seja tomada majoritariamente pela Câmara dos Depu-

de Lei nº 2.085, de 1996, que extingue o Ins- tados com a aprovação desse projeto.
tituto de Previdência dos Congressistas - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
IPC, e dá outras providências. Tendo pare- do a palavra ao próximo orador inscrito para discutir
ceres dos relatores designados pela Mesa a matéria, Deputado Humberto Costa.
em substituição às Comissões: de Segurida- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-
de Social e Família, pela aprovação, com visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu-
substitutivo (Relator: Sr. Eliseu Padilha); de gar, como membros da bancada do PT, queremos
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deixar registrado que nos sentimos plenamente vito- previdência do servidor público, quanto aos critérios
riosos nessa luta que já vínhamos travando há muito para acesso aos benefícios, as regras, a contribu:-
tempo. ção; enfim, entendemos que, neste aspecto, o proje-

A bancada do PT no Congresso Nacional, por to configura-se num avanço muito significativo, sen-
diversas vezes, apresentou projetos e propostas do inclusive, em alguns pontos, mais duro do que o
para extinguir o IPC e, em outros momentos, para exigido para o servidor público. Por exemplo, a apo-
que a filiação fosse facultativa. Procurou, também, sentadoria integral só será concedida para os que
ações judiciais, a fim de desligar a bancada dflsse tenham cumprido 35 anos de mandato parlamentar.
instituto de previdência. Por isso, hoje, quando ini- Por todas essas razões, por entender que já é
ciamos o processo de extinção do IPC, sentimo-nos uma grande vitória o fim do IPC e, acima de tudo,
plenamente vitoriosos. porque queremos, fundamentalmente, aprovar esta

Em segundo lugar, queremos parabenizar o extinção é que a bancada do PT irá votar a favor do
trabalho do Relator Eliseu Padilha, que melhorou projeto sem emendas e sem destaques.
bastante o projeto inicial apresentado pela Mesa. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce-
Entretanto, não podemos votar a matéria sem antes do a palavra ao Deputado Prisco Viana, para discutir
tecermos algumas considerações. a matéria.

Achamos, por exemplo, que alguns pontos po- O SR. PRISCO VIANA (BlocoIPPB - BA. Sem
deriam ser melhorados. A nosso ver, aqueles que revisão do orador.) - Sr Presidente, estou muito à
completassem os requisitos até 1999 não deveriam vontade para manifestar, neste instante, apoio ao
ser tratados no mesmo patamar dos que completam projeto.
esses requisitos agora, na época da publicação da Sempre sustentei nesta Casa, que poderíamos
lei. Apenas aqueles que hoje já tivessem adquirido o mudar a Lei do IPC. Poderíamos inclusive extinguir
direito deveriam poder aposentar-se pelo IPC. No o IPC, mas jamais extinguir a Previdência Parlamen-
entanto, como foi estabelecida uma transição, esse tar, não apenas por se tratar de um instituto univer-
é um mal a menos, e apenas registramos nossa po- sal, reconhecido no mundo inteiro, por todos os Par-
sição sobre esse aspecto. lamentos, mas por ser o instrumento garantidor .do

Entendemos também que a devolução das exercício isento do ,mandato Parlamentar. O Projeto
contribuições pagas àqueles que não desejarem extingue o IPC, é verdade, mas mar:ltém a Previdên-
continuar filiados ao novo plano deveria ser corrigida cia Parlamentar através de nova instituição quecri~.,

não pelos juros de poupança, mas - para serem jus- .. Sr. Pre~idElnte, é interessapte observar' que,
tos - da mesma forma que a Previdência Social tem com relação aos contribuintes do atual sistema, es-
corrigido os salários e benefícios dos seus segura- tão preservados todos os direitos, inclusive daqueles
dos, ou seja, pelo INPC e outros índices que est~~ ainda não cçmsolidados, mas que j4 adqui~idos ou
sendo adotados a partir de agora. . na sua expectativa. Até o direito subjetivo é contem-

Outra questão fundamental a nosso ver era piado. ., .,. ,.. . .,
que se mantivesse uma carência de oito anos parà O projeto, com relação ao sistema futuro, apro-
que só aqueles que tivessem tido dois mandatos xima-se muito do sistema geral de Previdência) mas
parlamentares pudessem, efetivamente, ter direito gúárda, comá era necessário. AcompaÚbilidaQEl çO/J\ .
ao benefício, muito embora reconheçamos que o as- as peculiaridades do exercício do mal)Q~to.par~.- .
pecto proporcional faz com que não se crie nenhum mentar.
pr,ivilégio absurdo, na forma que consta do relatório T.enho apenas um reparo. a.fazer, que diz res~

final. peito à técnica legislativà. Levei ao REllator essa:;, r;nh'
Por último, achamos que deve haver a possibi- nhas observaçõep, O .projeto c<?meça exti'1guindo.q,

Iidade de averbação de apenas um único mandato e Instituto de Previdência, dos. Congressistas. Ora, a
não de tantos mandatos quanto o Gidadão tenha extinÇão do IPC havena de Ser a qans.e.qüência.. q~
exercido em Câmaras Municipais, ~.l:\embléias Le- criação do. novo sistema. Entendo que não 'se pode
gislativas ou no próprio Executivo.' . extinguir sem antes criar. Esse é um vício do projeto'

Mesmo diante desses pequenos problemas no que toca,à técnica legislativa, La~nto que n~~

que identificamos, Sr. Presidente, Qu~remos desta- tenha havido receptividade p~ra, sua retificação, p~-

car avanços importantes. rece que prevaleceu ao final o propósito de procla-;
O Deputado Eliseu Padilha procurou, o máximo mar, não a consolidação da previdênciÇ!. parlarnen"

possível, aproximar o novo sistema !=lo regime de tar, não a criação de um novo sistema, .mas a exti':l~'



EMENDA ADITIVA
Ao Projeto de Lei nQ 2.085, de 1996

"Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, e dá outras pro
vidências."

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. O Segurado Obrigatório, com dois
mandatos de Deputado Federal ou com um
mandato Ode Senador, que tiver interrompido
a contagem de 8 (oito) anos de contribuição
para o Instituto de Previdência dos Congres
sistas - IPC, poderá exerçitar o seu direito à
pensão, no regime das Leis nlls 4.284, de
1963, 4.937, de 1966, e 7.087, de 1982, des
de que até o final da presente legislatura efeti
ve o recolhimento das contribuições alusivas
aos dias ou meses necessários para o impla-

. menta de oito anos de contribuição."

Sala das Sessões" de julhQ de 1996. - O,e'pu
tado Osmir Lima - Deputado Inocêncio Oliveira,
L,íc:fer do Bloco Parlamentar PFLlPTB - Gerson Pe
r~~, .vice-Líder do Bloco Parlamentar Pr'B/PL...

-N2 3-

EMENDA ADITIVA
Ao Projeto de L~i,n2 2.085" de 1996

"Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, e dá outras pro
vidências."

fnclua-se, onde couber; o seguinte artigo:
"Art. A aposentadoria do SegUrado Facultativo,

qua'ndo assumiCla pela câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal, não poderá ter como base de
cálculo valor inferior à média das cento e vinte maio
res bases de'êálculo de contribuições, apurada na
fonna do inciso 11 do art. 22 desta Lei.

Sala das' Sessões, de julho de 1996. - Zila Be
zerra - Deputádo Inocêncio Oliveira, Líder do Blo-

-N2 1,...

,Emenda"ao Projeto de Lei nli2.085/96 da Mesa
dá Câmara' que extingue O· 'InstitiJtode·· PreVidência'
dos Congressistas - IPC.

Acrescente-se ao art. 1li a seguinte expressão:'
"atualizadas ,com base na legislação vigente à data
da 'publicação oosta:lei", e referêncra: à Lei nll 7'.586,
ficando o art. tll'coma seguinte redação: .

'. 'Art.' 1li.Fica extinto o InstitutO' de Previdêhcia
dós Congressistas ... 'IPC,criadó pela Lei' n2 '4:284,
de' 20 de 'outubro de '1963,' e regido pela Lei nll

7.087, de 29 de dezembro de 1982, assumindo a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal, me
diante recursos orçamentários próprios e específi
cos, a concessão e' manutenção dos benefícios pri
vativos dos segurados, na fonna estabelecida nesta
lei, preservadas as pensões concedidas, atualizadas
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ção do IPC. Parece um capricho, o que não tem com base na legislação vigente à data.da publicação
sentido no processo de elaboração das leis. desta lei, e como exercitáveis os direitos subjetivos

Sr. Presidente, associo-me às homenagens adquiridos no regime das Leis nQs 4.284, de 1963,
prestadas ao Ministro Adib Jatene, pela vitória pes- 4.937, de 1966,7.087, de 1982 e 7.586, de 1986.
soai que acaba de obter. Sala das Sessões, 26 de junho de 1996. -Ino-

Concluo, dizendo que estou de acordo com o cêncio Oliveira, Líder do Bloco PFUPTB - Gerson
projeto, que preserva a previdência parlamentar e se Peres, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PPB/PL -
aproxima do sistema que estamos adotando para Michel Temer, Líder do Bloco Parlamentar
previdência em geral. Enfim, é melhor do que a idéia PMDB/PSD/PSUPSC - José Aníbal, Líder do
inicial que seria a de extinguir tudo. PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
discutir a matéria, concedo a palavra ao Sr. Deputa
do André Puccinell i.

O SR. ANDRÉ PUCCINELU (Bloco/PMDB 
MS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, eSl?-e projeto de extinção do Instituto
de Previdência dos Congressistas é de fato fruto de
um acordo entre as Lideranças desta Casa, tendo
em vista que a sociedade clamava por decisões dos
Líderes e da Presidência.

Definiu-se assim que se extinguiria aquele ins
tituto, e assumimos o compromisso de dar o exem
plo à Nação. Nesse sentido, cabe agradécerao 'nos
so Líder Michel Temer, que, de sua parte, cumpriu o
seu compromisso com todos nós, membros do
PMDB;e ao Presidentedesta Casa, que, atendendo
os Líderes, fez o mesmo perante a Nação. ' '

O PMDB sente-se' engrandeCido pelo exemplo
dado por esta Casa à Nação brasileira.

O SR~ PRESiDENTE (Lufs Eduardo) -:- Não ha-
vendo mais oradores inscritos, declaro ericem:idàa
discussão. ' ,.,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so
bre a mesa as Emendas de Plériárió:



EMENDA DE REDAÇÃO

Corrija-se, no art. 10, do PL nº 2.085, de 1996,
a expressão "1999" para "1998" em virtude de fazer
coincidir a data com o final da atual legislatura.

Adapte-se os demais prazos em razão do aci
ma exposto.

Plenário, 3 de julho de 1996. - Nilson Gibson,
PSB - Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parla
mentar PFUPTB.,... Michel Temer, Líder do Bloco
Parlamentar PMDa/PSD/PSUPSC).

-N!!8-

. ·SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nll 2.085,
DE 1996

. "Extingue o Instituto de Previdência
dos Congr~Ssistas- 'a:»C, e dá outras pro
vidências." .

SUBEMENDA

Acrescente-se no art. 1II do substitutivo o se
guinte parágrafo:

"Art. 1º : ..
. § 811 Com a IiqüidaçãodolPC precluirá

o prazo pára· àquisiçãO ·de direitos com base
·na satisfação_das' condições instituídas nas
Leis nll 4.284, de 1963, e n2·4.937, de 1966."

Sala das Sessões, 1Ode julho de 1996. ~ Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco PFUPTB - Odein'l6
Leão, Líder do Bloco PPSlPL - José Aníbal, Líder
do PSDB - Michel Temer, Líder do Bloco PMDB.

-N2 9

SUBST1TUTIVO DO RELATOR AO
PROJETO DE LEI Nll 2.085, DE 1996

-N2 6

EMENDA ADITIVA
Ao P ojeto de Lei n2 2.085, de 1996

EMENDA ADITIVA AO PL Nll 2.085/96

Acrescente-se § 22 ao art. 10, renu
merando o parágrafo único para § 12

"§ 22 Para os Deputados eleitos na atual
legislatura que renunciarem à sua condição de
contribuinte do IPC e do novo Plano de Segu
ridade Social dos Congressistas, serão devol
vidos, obrigatoriamente, no prazo de sessenta
dias, a partir da publicação desta lei, as contri
buições por eles recolhidas."

Justificação

Há inúmeros casos de Deputados que, por mo
tivos diversos, não querem disputar novamente o
mandato de Deputado Federal. Outros não vão se
reeleger. Não é justo quea.devolução das contribui
ções já feitas sejam somente a partir de 1º de feve
reiro de 1999. Essa a razão de nossa emenda.

Sala das Sessões, 9 de julho de 1996. - Sérgio
Carneiro, VICe-Líder do PDT - Matheus SChmidt, lí
der do PDT .,... Eraldo Trindade, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PPSlPL - Sérgio Miranda, Líder do
PCdoa - ~lexandre Cardoso, Vice-Líeler do PSB.

-N2 5-

EMENDA ADITIVA AO PL N2 2.085196

Acrescente-se no final do artigo 10,
depois de "contribuições recolhidas", a
expressão "atualizadas monetariamente."

Justificação

Apesar de todos os esforços do Plano Real a
in~ação de dois dígitos ainda existe e, mais ainda,
os renomados economistas do próprio govemo afir
l"Dé;l.m q(je o "monstro da in~ação ainda não foi defini-
tivamente aniquilado.". . ..

É oportuno também lerrorar que a maioria eles,:,
sas contribuições foramfe.itas em períodos de infla
ção alta. Daí a oportunidade de nossa emenda.
Sérgio Carneiro, Vice-Líder do PDT - Matheus
SChimldt, Líder do PDT - $érgio Miranda, Líder do
PCdoB - Alexandre Cardoso, Vice-Líder do PSB .:
Eraldo Trindade, Vice-Líder do Blóco Parlamentar
PPBlPL.
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co Parlamentar PFUPTB - Gerson Peres, Vice-Lí- "Extingue o Instituto de Previdência
der do Bloco PPSlPL. dos Congressistas - IPC, e dá outras pro-

_ N2 4 _ vidências."

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. O Segurado Obrigatório, com dois
mandatos de Deputado Federal ou com um
mandato de Senador, que tiver interrompido
a contagem do tempo de contribuição para o
Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, poderá efetivar o recolhimento de con
tribuições pelo tempo máximo de 12 meses,
desde que o faça até o final da presente le
gislatura."

Sala das Sessões, de julho de 1996. - ZUa Be
zerra, Bloco Parlamentar PFUPTB.

-N2 7-
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"Extingue o Instituto de Previdência "Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, e dá outras provi- dos Congressistas - IPC, e dá outras pro-
dências." vidências."

SUBEMENDA

Suprima-se do substitutivo em epígrafe a dis
criminação entre os sexos, dando-se aos dispositi
vos abaixo enumerado a seguinte redação:

"Art. 12 .

§62 .

IV - aquele que teve garantido o direito a pensão,
na forma da legislação vigente à data de publicação
desta lei, e se inscrever no Plano de Seguridade Social
dos Congressistas, incorporará aos seus proventos, a
cada ano de exercício de mandato, o valor correspon
dente a 1/35 (um trinta e cinco avos) da remuneração fi
xada para os membros do Congresso Nacional.

Art. 2º .....................................•..........................
1- .
b) aos 35 (trinta e cinco) anos de exercício de

mandato e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade;
11- : ~ : .
b) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço e 55

(cinqüenta e cinco) anos de idade; . . '
Parágrafo único. O valor dos proventos da apo-:

sentadoria prevista no inciso " do caput corresp'on
derá a 1/35 (um trintà'e cinCO'aVOs) dàremun'eraçãd
fixada para os membros' do Congresso'Nàéiona(pôr
ano de exercício de mandato.
.......................................... ": " " .

Art. 42 ••••••••••••••• ,••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ~ ••••••• : ••• : •••

§ 22 Para a concessão dos benefícios do Plano
de Seguridade Socialdos Congressistas, serão des
cbnside'raClos os períodos dé tempo excedente a 35
(trinta e cinco) anos, bem como os COncomitantes ou
já considerados para, a con~43~pão de outro benefí
cio, em qualquer regime de previdência social.".

, ! I : ". • ~ . . • , ,

Justificação

Não há razão para a discrimina~o entre os sexos
para fins de aposentadoria decorrente do exercício de
mandato,eletiv.o, atividade eminentemente intelectual.

'Sala da Comissão, 10de.julho'de.1996. -Ino
cêncio Olivelrà; líder do . Bloco Parlamentar
P.FUPTB -Michel Temer, Líder do .Bloco Parlamen
tar PMDBIPSDIPSUPSC ..,. Ódeimo Leão; LÍder do
Bloco Parlamentar PPBIPL - José Aníbal,l.,íçler
do PSDB.

..,.10~

EMENDA ADITIVA
Ao Projeto de Lei nSl 2~085, de 1996

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. Precluirá no momento da liqüida
ção do IPC o direito ao recolhimento previs
to no caput, do artigo 24, da Lei nº 7.087, de
1982, viabilizando-se ao segurado obrigató
rio a antecipação do recolhimento pelo tem
po de até 12 meses de contribuição.

Sala das Sessões, de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB - Célia Mendes, Bloco Parlamentar
PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em
substituição à Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, concedo a palavra ao nobre Deputado' Eliseu
Padilha para emitir parecer às emendas de Plenário
ao Projeto.

O SR. ELISEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS~

Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -'- Sr.
Presidente, foram apresentadas dez emendas ao
Projeto de Lei n2 2.085-A, de 1996.

As Emendas de nºg 1 a 4 já foram objeto de
manifestação do parecer que se encontra no avulso.

A Emenda nº 5 foi retirada. ' .
AEmenda nº 6 nãófoi acolhida porque trata de

matéria idêntica à da Em'enda n2 10, à qual oferece
remos uma subemenda, apenas modificando sua re-
dação. .' ,

A Emenda n9 7 é aéolhida, sim, Sr. Presidente,
porque no caput do seu àrt. 1º faz-se referência à
possibilidade de aquisiçã'd ,de direitos; éom base em
dois diplomas legais, que .regraram o IPC no seu
nasctr'nento. ,
, , . 'Em matéria de aP9~entadoria, ó'Supremo Tri
bunal Federal tem decidido que quem, conquistar
~$~e direito, pr~encher as suas condições à Vigência
de aeterminada lei, mesmo que,é~sa 'lei, por qual
quer circunstância venha a ser substituída por outra
ÓÚ suprimida, não há precisão do direito. É como o
direno' à pensãO' alimentar, que em 'princípio' éinclÍJ-
sive-irténunciá'VéI. . , , " " ,

'•....Sr. Presid~nte, acolhemos a Emenda nSl 8, por~
qüe ela limita b1prazo durante o qual esse direito po
derá ser exen:*ado. E quál é o prazo? Até a liquida
ção do IPC. Acolhemos essa emenda porque é pro
cedente. Não se pode deixar em aberto ad aeter
num o prazo para o exercfcio desse direito.

A Emenda nº 9 vem .~ubscrita pelos Líderes do
PSDB e do~, Blocos PFUPTB, PPB/PL e



REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente,

Requeiro a V. EXª destaque para votação em
separado da Emenda de Plenário nº 6. de autoria do
Deputado Osmir Lima.
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PMDB/PSD/PSUPMN e cuida da equiparação entre nlls 1 a 4 apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.085-A,
o homem e a mulher, retirando aquela distinção, de 1996, já tinham sido comentadas anteriormente,
conferida originariamente no projeto de lei. Havia conforme frisou o próprio Relator. Nós já tínhamos
sido subscrita também por mim no relatório apresen- dado os pareceres correspondentes a elas.
tado ontem. A Emenda nº 5 foi retirada.

Quer-me parecer que a ponderação dos i1us- A Emenda nº 6 foi rejeitada, porque há um en.
tres Líderes, tanto por sua respeitabilidade, como tendimento de que ela está sendo aproveitada na
também pela força do argumento, deve ser acolhida. Emenda nll 10.
Homem e mulher neste Congresso Nacional têm ri- A Emenda nº 7 foi rejeitada, porque há uma
gorosamente o mesmo valor. Por isso, acolho a confusão entre a legislatura e o mandato. Anterior.
Emenda nº 9. mente, eu tinha emitido parecer sem saber que ela

A Emenda nº 10 cuida do que dispõe o art. 24 havia sido retirada.
da Lei do IPC em vigor: há possibilidade de que, no
fim do mandato, o Deputado ou o Senador que este. A Emenda nº 8 foi aprovada. Ela não tem ne·
ja para concluir o tempo de carência para aposenta- nhuma implicação do ponto de vista da adequação
doria possa exercitar esse direito. Aos atuais deten- financeira e orçamentária.
tores de mandato que estão em pleno exercício da- Estamos de acordo.
quele, a mudança da regra no curso do mandato A Emenda nº 9 também foi igualmente endos.
causa-lhes prejuízo. Logo, essa emenda é proce- sada pelo Relator. A Emenda nll 10, pelas razões já
dente, na medida em que evita, pelo menos em par- expostas pelo Relator, com relação ao problema de
te, esse prejuízo. E em que parte recollhe-se essa prazo e quanto à preclusão do IPC e do ponto de
possibilidade? É no estabelecimento do prazo de vista orçamentário-financeiro, não há nenhum pro-
doze meses. blema de adequação.

Ofereço uma subemenda, apenas retificando a Portanto, aprovamos as Emendas de n% 8 e 10.
redação. O objetivo aí é - na minha visão - respeitar O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Conce-
a intenção efetiva dos subscritores da emenda, com do a palavra ao nobre Deputado Vilmar Rocha, para
a permissão do Líder do PFL, Deputado Inocêncio emitir parecer, às emendas de plenário ao projeto
Oliveira, que é um deles. em substituição à Comissão de Constituição e Justi-

·Precluirá, no momento da liquidação ça e de Redação.
do IPC, o direito ao recolhimento previsto no O SR. VILMAR ROCHA (Bloco/PFL - GO.
caput do art. 24 da Lei nº 7.087/82, viabili- Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
zando-se ao segurado obrigatório a anteci- Presidente, sras e Srs. Deputados, com relação à
pação do recolhimento pelo tempo de até constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
doze meses de contribuição.· não há impedimento para a admissão das emendas

No art. 24, esse tempo é aberto, mas depois de ao Projeto de Lei nll 2.085-A, de 1996.
concluído o mandato. Aqui se permite, como haverá Os Deputados Eliseu Padilha e Manoel Castro
a extinção do IPC na conclusão do mandato, que já mencionaram a questão do mérito. Portanto, já
quem o deseje possa exercitar esse direito, porém que se trata de uma questão técnica, nosso parecer
apenas pelo período de doze meses, o que me pare- é pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis-
ce justo. Por isso acolho a emenda, oferecendo uma lativa e boa redação das emendas apresentadas,
subemenda com nova redação. deixando o mérito para o encaminhamento feito pelo

Sr. Presidente, com relação às emendas este é Deputado Eliseu Padilha.

o parecer. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há so-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce- bre a mesa o seguinte:

do a palavra ao nobre Deputado Manoel Castro,
para emitir parecer às emendas de plenário ao Pro
jeto em substituição à Comissão de Finanças e Tri
butação.

O SR. MANOEL CASTRO (Bloco/PFL - BA.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, as Emendas de
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Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. - Ino
cêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar
PFUPTB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Rela
tor designado pela Mesa, em substituição à Comis
são de Seguridade Social e Família, ao apreciar o
projeto, ofereceu ao mesmo e vou submeter a voto,
o seguinte:

Substitutivo, ressalvado o destaque:
O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Fica extinto o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, criado pela Lei nº 4.284,
de 20 de outubro de 1963, e regido pela Lei nº
7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido,
em todos os direitos e obrigações, pela União, atra
vés ca Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, c's quais assumirão, mediante recursos orça
mentários próprios, a concessão e manutenção dos
benefícios, na forma estabelecida nesta lei, preser
vados os direitos adquiridos em relação às pensões
concedidas, atualizadas com base na legislação vi
gente à data da publicação desta lei, bem como às
pensões a conceder, no regime das Leis nº 4.284,
de 1963, n2 4.937, de 1966, e nº 7.087, de 1982,

§ 12 A liqüidação do Instituto ocorrerá em 12 de
fevereiro de 1999 e será conduzida por liqüidante
nomeado pela Mesa do Congresso Nacional, col'Th
petindo-Ihe administrar o patrimônio deste, recolher
ao Tesouro Nacional os saldos bancários ao final
subsistentes e transferir para a Câmara dos Deputa
dos e para o Senado Federal o acervo patrimonial.

§ 2!l São assegurados os direitos que venham a
ser adquiridos, na forma da Lei n2 7.087, de 1982, até
a liqüidação do IPC, pelos segurados facultativos.

§ 32 Os atuais segurados obrigatórios do IPC,
ao término do exercício do presente mandato, pode
rão se inscrever como segurados do Plano de segu
ridade Social -dos Congressistas, inde
pendentemente de idade e de exame de saúde.

§ 42Os benefícios referidos no caput serão pa
gos pela última Casa Legislativa ou órgão a que se
vinculou o segurado.

§ 52 A Casa Legislativa ou órgão a que se vin
culou o segurado ressarcirá as contribuições por
este recolhidas ao IPC, atualizadas monetariamente,
mês a mês, pelos índices de remuneração das ca
dernetas de poupança, no prazo de 60 (sessenta)
dias:

I - a contar do término dos mandatos que este
jam ocupando, aos atuais Congressistas que o re
quererem;

II - a partir de 1Q de fevereiro de 1999, aos
atuais segurados facultativos que não tiverem adqui
rido direito a pensão, na forma da legislação vigente
até a data de publicação desta lei;

111- a partir de 1Q de fevereiro de 1999, aos ex
segurados que, embora tendo adquirido o direito a
pensão, não o tenham exercido, e desde que optem
em detrimento deste, pelo ressarcimento previsto
neste parágrafo.

§ 612 Ao atual segurado obrigatório do IPC que
renunciar à devolução prevista no parágrafo anterior
aplicar-se-á o seguinte:

I - àquele que, ao término do exercício do atual
mandato, preencher os requisitos previstos na legis
lação vigente à data de publicação desta lei, fica as
segurado o direito à aposentadoria;

11 - àquele que, ao término do exercício do
atual mandato, houver cumprido o período de carên
cia correspondente a oito anos de contribuição, fica
garantido o direito a percepção da aposentadoria
proporcional após cumprir os demais requisitos pre
vistos na legislação vigente à data de publicação
desta lei;

111 - aquele que, ao término do exercício do
atual mandato, não tiver cumprido o período de ca
rência correspondente a oito anos de contribuição e,
naquela data, tomar-se segurado do Plano instituído
por esta lei, poderá averbar seu tempo de contribui
ção à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor da
aposentadoria integral por ano de contribuição.

IV - àquele que teve garantido o direito a apo
sentadoria, a incorporação aos seus proventos de
1/35 (um trinta e cinco avos), se homem, ou 1/30(um
trinta avos), se mulher, da remuneração fixada para
os membros do Congresso Nacional, por ano de
mandato, quando se inscrever no Plano de Seguri-

-dade Social dos Congressistas.

§ 72 O segurado facultativo poderá cancelar
sua inscrição no IPC sem prejuízo do direito ao res
sarcimento a que se refere o § 52, 11.

Art. 22 O Senador, Deputado Federal ou su
plente que assim o requerer, no prazo de 30 (trinta)
dias do início do exercício do mandato, participará
do Plano de Seguridade Social dos Congressistas,
fazendo jus à aposentadoria:

I - com proventos integrais, correspondente à
remuneração fixada para os membros do Congresso
Nacional:

a) por invalidez permanente, quando esta ocor
rer durante o exercício do mandato e decorrer de



Art. 10. Não é devido o pagamento dos proven
tos da aposentadoria prevista nesta lei enquanto o
beneficiário estiver investido em mandato eletivo fe
deral, estadual ou municipal, salvo quando optar por
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acidente, moléstia profissional ou doença grave, considerados os períodos de tempo excedentes a 35
contagiosa ou incurável, especificadas em lei; (trinta e cinco) anos, para o homem, ou 30 (trinta)

b} aos 35 (trinta e cinco) anos de exercício de anos, para a mulher, bem como os períodos de tem-
mandato e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, se po concomitantes ou já considerados para a conces-
homem, e aos 30 (trinta) anos de exercício de man- são de outro benefício, em qualquer sistema de pre-
dato e 50 (cinqüenta) anos de idade, se mulher; vidência social.

11 - com proventos proporcionais ao tempo de Art. 52 Para fins de contagem de tempo de
exercício de mandato: exercício de mandato é facultada ao segurado a

a} por invalidez permanente, nos casos não averbação do tempo correspondente aos mandatos
previstos na alínea a do inciso I, não podendo os eletivo municipais, estaduais ou federais.
proventos ser inferiores a 26% (vinte e seis por cen- § 12 A averbação somente produzirá efeitos
to) da remuneração fixada para os membros do após o recolhimento das contribuições ao Plano de
Congresso Nacional; Seguridade Social dos Congressistas, diretamente

b} aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço e 55 pelo interessado ou mediante repasse dos recursos
(cinqüenta e cinco) anos de idade, se homem, ou correspondentes por entidade conveniada na forma
aos 30 (trinta) anos de serviço e 50 (cinqüenta) anos do art. 62

•

de idade, se mulher; § 22 O valor do recolhimento a que se refere o
Parágrafo único. O valor dos proventos da apo- parágrafo anterior corresponderá à soma das contri-

sentadoria prevista no inciso 11 do caput correspon- buições previstas no art. 12, inciso I e 11, e tomará
derá a 1135 (um trinta e chico avos), se homem, ou por base a remuneração dos membros do Congres-
1/30 (um trinta avos), se mulher, da remuneração fi- so Nacional vigente e à época do recolhimento.
xada para os membros do Congresso Nacional, por Art. 612 A Câmara dos Deputados e o Senado
ano de exercício de mandato. Federal poderão celebrar convênios com entidades

Art. 311 Em caso de morte do segurado, seus estaduais e municipais de seguridade parlamentar
dependentes perceberão pensão correspondente a para a implantação de sistema de compensação fi-
50% (cinqüenta por cento) do valor dos proventos de nanceira das contribuições do segurado por terJ1)O
aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria de exercício de mandato, tanto àquelas entidades
direito, acrescidos de tantas parcelas de 10% (dez quanto ao Plano instituído por esta lei, mediante re-
por cento) quantos forem Os dependentes, até o má- passe, para habilitação à aposentadoria, dos recur-
ximo de 5 (cinco). sos correspondentes.

§ 111 O valor mínimo da pensão corresponderá Art. 7!2 O ex-segurado poderá reinscrever-se,
a 13% (treze por cento) da remuneração fixada para quando titular de novo mandato, bem como, ao com-
os membros do Congresso Nacional. pletar os requisitos exigidos para aposentadoria, op-

e § 22 Não é devida pensão ao dependente do tar entre o plano instituído por esta lei e o regime de
iégurado que tiver falecido posteriormente ao can- previdência social a que estiver vinculado.
celamento de sua inscrição. Parágrafo único. O segurado aposentado na

Art. 411 Para os fins do disposto nesta lei consi- forma desta lei terá revisto o valor da aposentadoria
derar-se-á: ao término do exercício de novo mandato, observa-

I- tempo de serviço, aquele reconhecido pelos do o disposto no art. 4l1
, § 2l1

•

sistemas de previdência social do serviço público, ci- Art. ali Em nenhuma hipótese o valor mensal
vil ou militar, e da atividade privada, rural e urbana; dos benefícios a que se refere esta lei poderão ex-

11 - tempo de exercício de mandato, o tempo ceder ao da remuneração dos merriJros do Con-
de contribuição ao Plano de seguridade Social dos gresso Nacional.
Congressistas ou ao Instituto de Previdência dos Art. 912 Os benefícios previstos nesta lei serão
Congressistas. atualizados no índice e na data do reajuste da rernu-

§ 1li A apuração do tempo de exercício de neração mensal dos membros do Congresso Nacio-
mandato e do tempo de serviço será feita em dois na!.
dias, que serão convertidos em anos, considerado o
ano corno de trezentos e sessenta e cinco dias.

§ 211 Para a concessão dos benefícios do Plano
de Seguridade Social dos Congressistas, serão des-



o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Conce
do a palavra ao Dej:.'utado Jaques Wagner, para en
caminhar a votação a favor do projeto.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Depu
tados, creio que neste momento não cabe, na verda
de, uma avaliação de parágrafo por parágrafo por
parágrafo da matéria que iremos votar.

Acho que neste momento a Casa, a Mesa Dire
tora, Cada Líder, cada companheiro e companheira
Parlamentar deve ser orgulhar desta votação. Pou
cos são os fóruns e as instituições que têm a capaci
dade de votar matéria Interna corporis contra seus
próprios interesses.

Acho que a votação da extinção do Instituto de
Previdência dos Congressistas - que não são cida
dãos nem de primeira nem de segunda categoria,
que não dependem de privilégios, mas também não
devem ser tratados como cidadãos de segunda ca
tegoria, como muitas vezés são - acaba com um
instituto que, não pela sua direção, mas pela sua
própria figura, trabalha contra esta Casa.

Vamos votar uma lei que seguramente dificul
tará a aposentadoria do Parlamentar. Mas não tenho
dúvida - e este é o lado que compensa - de que
esta lei facilitará o exercício do mandato parlamen
tar. Tenho qua~e convicção, sem ter premonição, de
que haverá absoluta unanimidade nesta votação.
Cada Parlamentar poderá regressar à sua base elei
toral, poderá retomar a sua casa com o olhar mais
altaneiro, porque estaremos - insisto - votando uma
matéria que dificulta o acesso a urna aposentadoria
a que os Parlamentares tinham direito. Conheço 
repito - poucas instituições que têm a coragem que
esta Casa terá, evidentemente atendendo à grita da
sociedade, de votar matéria contra os interesses dos
seus participantes.

Não vim aqui para comentar item por item. Se
guramente, haverá aqueles que entendem que exis
te privilégio; outros, que foram tratados de forma se
vera. Mas acho que o dia de hoje - pode estar certo
V. EX- é de regozijo para a Câmara dos Deputados.

Parabenizo a Mesa Diretora, a direção do IPC
que também teve a capacidade de negociar com
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este benefício, renunciando à remuneração do car- Art. 14. O Congresso Naci0'1al regulamentará
go. esta lei, através de resolução, no prazo de sessenta

Art. 11. Fica vedada, a partir da liqüidação do dias da data de publicação.
IPC, a acumulação da aposentadoria pelo Plano pre- Art. 15. Esta lei em vigor na data de sua publi-
visto nesta lei com a do regime geral de previdência cação.
social a que se refere a Lei nº 8.213, de 24 de julhode 1991. Art. 16. Revogam-se as disposições em contrá-

A
~

rt. 12. O Plano de Seguridade Social dos
Congressistas será sustado com o produto de contri
buições mensais:

1- dps segurados, incidentes sobre a remune
ração mensal fixada para os membros do Congresso
Nacional e calculadas mediante aplicação da alíquo
ta de 12% (doze por cento);

11 - da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, de valor idêntico à contribuição de cada se
gurado, fixada no inciso anterior;

111 - dos beneficiários das aposentadorias e
pensões, incidentes sobre o valor das mesmas e
calculadas mediante a aplicação da alíqüota de 7%
(sete por cento).

Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou su
plente em exercício de mandato que não estiver vin
culado ao Plano instituído por esta lei ou a outro re
gime de previdência participará, obrigatoriamente,
do regime geral de previdência social a que se refe
re a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1º O art. 12, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido de alí
nea h, com a seguinte redação:

"Art. 12 .
1- .
h) o exercente de mandato eletivo federal, es

tadual ou municipal, desde que não vinculado a regi
me próprio de previdência social."

§ 2º O art. 11, inciso I, da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido de alí
nea h, com a seguinte redação:

"Art. 11 .
1- .
h) o exercente de mandato eletivo federal, es

tadual ou municipal, desde que não vinculado a regi
me próprio de previdência social."

§ 3º O art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.213, de 24
de julho de "J,991, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: .

"Art. 55 .
IV - o tempo de serviço referente ao exercício

de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
desde que não tenha sido contado para efeito de
aposentadoria por outro regime de previdência s0

cial."
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aqueles que elaborariam esta lei para que direitos dizer que, atendendo amplamente a decisão da
de alguns pudessem ser mantidos. maioria·manifestada na votação da semana passa-

Aprendi na minha vida sindical que o ótimo é da, votarei pelo substitutiw do Deputado Eliseu Pa-
inimigo do bom, e amigo do péssimo. Vi muita gente dilha. Faço votos para que encontremos um carni-
querendo radicalizar na lei que vamos votar. Tenho nho o mais rápido possível para que o substituto do
certeza de que essa radicalização, aparentemente IPC tenha caminhos para assegurar altivez, autono-
buscando uma solução ideal, acabaria trabalhando mia e independência aos Deputados que virão nas
no sentido e que o IPC não fosse extinto. Portanto, próximas legislaturas.
encaminho a favor, dizendo para cada um dos Srs. e Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
S~s Deputados: sabemos que estamos criando difi- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno
culdades para o acesso equivocado à aposentado- votam os Srs. Líderes?
ria. Vamos facilitar o exercício do mandato de Parla-
mentar, porque estaremos a caminho da recupera- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
ção da dignidade desta Casa. são do orador.) - Sr. Presidente, esta é uma luta an-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) Para en- tiga do Partido dos Trabalhadores. Desde quando o
caminhar a votação, falará a favor o Deputado Herá- PT elegeu a sua primeira bancada, há 14 anos, tem
clito Fortes. lutado pelo fim do IPC. Neste momento, quero, em

O SR. HERÁCLITO fORTES (Bloco/PFL-PI. nome da bancada do PT, parabenizar V. Ex!! pelo
compromisso assumido e cumprido, de encaminhar

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. o projeto da Mesa pelo fim do IPC.
Deputados, se me perguntassem se este é o melhor
caminho para o IPC, diria, em primeira hora, que Portanto, o Partido dos Trabalhadores, com
não. Mas foi o caminho possível demonstrado alTl- muita satisfação, vota "sim", pelo fim do IPC.
piamente na votação que aqui tivemos, em que ape- O SR. SÉRGIO MIRANDA PCdoB-MG. Sem
nas 95 dos companheiros se manifestaram a fawr revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB vai
da manutenção do IPC. No Conselho deste instituto, votar "sim", entendendo a importância de se garantir
a posição foi a mesma. para o Parlamentar, que exerce uma atividade digna

Não sei - o tempo vai dizer - se o procedimen- para toda a Nação brasileira, independente do parti-
to foi correto, até porque a previdência dos congres- do político ou de suas posições, um direito.
sistas no mundo inteiro é uma conquista democráti- Saliento que resguardo dos direitos adquiridos
ca. O Parlamento vem aos poucos cedendo às pres- e da expectativa do direito que tivemos para os Par-
sões estranhas, principalmente daqueles que não lamentares que já contribuíram, deveriam ter sido
estão satisfeitos com sua existência. A cada dia es- também uma preocupação na votação da Previdên-
tamos cedendo conquistas, direitos e garantias. Es- cia para todos os segurados.
pero esta atitude aqui tomada, produto de entendi-
mentos envolvendo as Lideranças do partido e a O PCdoB vota "sim", de forma consciente.
Mesa Diretora da Casa, seja a melhor para todos O SR. SÉRGIO AROUCA (PP8-RJ. Sem revi-
nós. são do orador.) - Sr. Presidente, o Brasil está pas-

Quero louvar o equilíbrio e a paciência do Re- sando por uma profunda transformação demográfi-
lator, Deputado Eliseu Padilha, e registrar o trabalho ca. A queda da fecundidade, o aumento da expecta-
e a colaboração prestados pelo Diretor-Geral desta tiva de vida está fazendo com que o nosso País es-
Casa, Dr. Adelmar Sabino, através de sua assesso- teja passando por um envelhecimento populacional.
ria técnica. E, portanto, ele tem de estar preparado para isso.

Esta Casa vota hoje a extinção do Instituto de Acreditamos, Sr. Presidente, que é fundamen-
Previdência dos Congressistas, com a perspectiva tal que os nossos aposentados sejam bem tratados;
de um novo instituto ou de um substituto de acordo que a Previdência Social seja democrática, que te-
com a nova ordem constitucional. A Casa cometeu nha autonomia diante dos governos. A Previdência é
uma injustiça com ela própria. Há vinte dias esta um pacto de gerações e não de Governo, que deve
casa aprovou a colaboração do empregado de dois acabar com todos o privilégios acumulados. Por
por um na previdência complementar. No entanto, isso, Sr. Presidente, sempre acreditei que o primeiro
vota favorável a que esta colaboração seja de um passo para que isso fosse possível era O Congresso
por um. Portanto, chamo a atenção de todos os fazer a sua reforma, com profundas transformações
companheiros para esses pontos. No entanto, devo no IPC e aí sim começar uma verdadeira reforma.



Acrescente-se no art. 12 do substitu
tivo o seguinte parágrafo:

"Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 811 Com a liquidação do IPC precluirá o prazo
para aquisição de direitos com base na satisfação
das condições instituídas nas Leis n!! 4.284, de
1963, e n!! 4.937, de 1966."

Suprima-se do substitutivo em epí
grafe a discriminação entre os sexos,
dando-se aos dispositivos abaixo enume
rados a seguinte redação:

"Art. 1!! .
§ 611 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV - aquele que teve garantido o direito a pen
são, na forma da legislação vigente à data de publi
cação desta lei, e se inscrever no Plano de seguri
dade Social dos Congressistas, incorporará aos
seus proventos, a cada ano de exercício de manda
to, o valor correspondente a 1135 (um trinta e cinco
avos) da remuneração fixáda para os membros do
Congresso Nacional.
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Como a reforma que aconteceu não foi absolu- Sr. Presidente, não havendo privilégio de qualquer
tamente nada, espero que, ao estarmos aprovando ordem.
esta lei,. talvez esta Casa possa estar começando a Louvo o relatório do ilustre Deputado Eliseu
assumir de novo, de uma forma profunda, séria e co- Padilha, que soube ouvir e auscultar o sentimento
rajosa a reforma democrática da Previdência brasi- desta Casa e, mais do que isso, soube ouvir os re-
leira, para o bem dos aposentados deste País. clamos da sociedade.

Muito obrigado. Hoje, a Câmara dos Deputados vive um grande
O SR. BETO LÉUS (PSB-BA. Sem revisão do dia, porq.ue proporciona dir~i!os aos Parlamentares,

orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "sim". mas em Igualdade de condlçoes com os trabalhado
res, com os demais habitantes deste País que dese-

. _O SR. MATHEUS SCHM~DT (PDT - RS. Sem jam uma Previdência Social a serviço daqueles que
revlsao do or~d~r.) -: ~r."Presidente, o PDT vota a são filiados ao sistema.
favor do SUbstitUtiVO, sim. p. I d .. . t' d V E I_ or ISSO, ouvan o a IniCia Iva e . x e a

. _O S~. ODELMO LEA~ (BlocoIPPB-MG. Sem Casa por este dia, a Liderança do Bloco PFLlPTB
revlsao do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL recomenda o voto "sim".
encaminha o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Luís EdUardo) - Aqueles

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. Sem que forem pela aprovação do Substitutivo permane-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota çam como se acham.(Pausa.)
"sim" e entende que é um avanço extraordinário nes- Aprovado.
sa questão. Encaminharemos à Mesa uma declara- Está prejudicada a proposição inicial, Projeto
ção de voto do Partido com relação a esta matéria de Lei n22.085196.
tão longa seja votada. O PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em Ple-
O SR. MICHEL TEMER (BlocoIPMDB-SP. nário foram oferecidas e vou submeter a votos as

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos sa- seguintes:
Iientado que a previdência parlamentar não é privilé- Emendas n2s 8 e 9, com Parecer pela aprova-
gio, mas direito. Entretanto, ao longo da história, ve- ção, ressalvado o destaque.
rificou-se que o IPC envelheceu e, sendo assim,
está sendo extinto no dia de hoje, com o apoio do - N2 8 - :
PMDB, num primoroso relatório feito pelo nosso
companheiro Eliseu Padilha. O voto é "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
esta votação refere-se a um compromisso assumido
com V. Exi pela Liderança dos Partidos que dão
sustentação ao Governo quando votaram a reforma
do sistema previdenciário deste País. Prometemos
que, entre o primeiro e o segundo turno, haveríamos
de. extinguir o IPC, mas defendendo os mesmos
prinCípios, os direitos adquiridos, as expectativas de
direito. Por isso, e mais do que isso, quando defen
demos os fundos de pensão - e hoje o sucedâneo
do IPC será um plano de seguridade social dos con
gréssistas -, defendemos a proporção de um para
um. E, se 8% ou 10% não davam, dizia que deveria
aumentarmos o desconto do empregado ou do Par
lamentar e, ao mesmo tempo, da empresa, mas
sempre dando continuidade à proporção um para
um. No novo plano de seguridade social, iremos au
mentar a contribuição de 10% para 12% e, ao mes
mo tempo, a Câmara dos Deputados entrará com
12%. Então, a proporção de um para um que defen
demos para os fundos de pensão continua presente,
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Art. 22 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1- .
b) aos 35 (trinta e cinco) anos de exercício de

mandato e 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade;
11- .
b) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço e 55

(cinqüenta e cinco) anos de idade;
Parágrafo único. O valor dos proventos da apo

sentadoria prevista no inciso II do caput correspon
derá a 1/35 (um trinta e cinco avos) da remuneração
fixada para os membros do Congresso Nacional, por
Çino de exercício de mandato.

Art. 42 .

§ 2º Para a concessão dos benefícios do Plano
de Seguridade Social dos Congressistas, serão des
considerados ao períodos de tempo excedentes a
35 (trinta e cinco) anos, bem corno os concomitantes
ou já considerados para a concessão de outros be
nefícios, em qualqUl~r regime de previdência social."

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecer corno estão.
(Pausa.)

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vou

submeter a votos a seguinte Subemenda do Relator
à Emenda de Plenário n2 10.

Inclua-se como 92 parágrafo ao art. 1º
"Precluirá, no momento da liquidação

do IPC, o direito ao recolhimento previsto no
caput do art. 24 da Lei n2 7.087/82, permi
tindo-se ao segurado obrigatório a antecipa
ção do recolhimento pelo tempo de até doze
meses de contribuição."

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer corno estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Prejudicada a Emenda n2 10 de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em Ple

nário fo~m oferecidas e vou submeter a votos as
seguintes: emendas nll 2, 3 e 6, com parecer pela re
jeição, resolvida o destaque.

- N1l2-

l!1clua-se, onde couber, o Seguinte artigo:
"Art. O Segurado Obrigatório, com dois manda

tos de Deputado Federal ou com um mandato de
Senador, que tiver interrompido a contagem de 8
(oito) anos de contribuição para o Instituto de Previ
dência dos Congressistas-IPC, poderá exercitar o

seu direito à pensão, no regime das Leis nll 4.284,
de 1963, nll 4.937, de 1966, e nº 7.087, de 1982,
desde que até o final da presente legislatura efetive
o recolhimento das contribuições alusivas aos dias
ou meses necessários para o implemento de oito
anos de contribuição."

-N1l3-

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. A aposentadoria do Segurado Facultativo,

quando assumida pela Câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal, não poderá ter como base de
cálculo valor inferior à média das cento e vinte maio
res bases de cálculO de contribuições, apurada na
forma do inciso 11 do art. 22 desta Lei.

- N1l6-

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

"Art. O Segurado Obrigatório, com dois
mandatos de Deputado Federal ou com um
mandato de Senador, que tiver interrompido
a contagem do tempo de contribuição para o
Instituto de Previdência dos Congressistas
IPC, poderá efetivar o recolhimento de con
tribuições pelo tempo máximo de 12 meses,
desde que o faça até o final da presente le
gislatura."

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB-GO. sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (BlocoIPFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que as aprovam queiram permanecer corno estão.
(Pausa.)

Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Prejudi

cada a Emenda de Plenário nl! 1 ,e o destaque da
Deputada Zila Bezerra. Foram retiradas as emendas
de Plenário n2 4, 5e.7.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação Final

PROJETO DE LEI N1l2.085-B, DE 1996

Extingue o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, e dá outras pre
vidências.



§ 92 Precluirá no momento da liquidação do
IP-C· o direitoao recolhimento previsto no caput do
art. 24 da Lei n2 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
parmitindo-se ao segurado obrigatório a antecipação
do recolhimento correspondente ao tempo' de até
doze meses de contribuição.

Art. 2º O Senador, Deputado -F-ederal ou su
plente que assim o requerer, no prazo de trinta dias
do início do exercício do mandato, -participará do
Plano de seguridade Social dos Congressistas, fa
zendo jus à aposentadoria:
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pelo ressarcimento previstoem detrimento deste,
neste parágrafo.

§ 62 Ao atual segurado obrigatório do IPC que
renunciar à devolução prevista no parágrafo anterior
aplicar-se-á o seguinte:

I - àquele que, ao término do exercício do atual
mandato, preencher os requisitos previstos na legis
lação vigente à data de publicação desta Lei, fica as
segurado o direito à aposentadoria;

11 - àquele que, ao término do exercício do
atual mandato, houver cumprido o período de carên
cia correspondente a oito anos de contribuição, fica
garantido o direito a percepção da aposentadoria
proporcional, após cumprir os demais requisitos pre
vistos na legislação vigente à data de publicação
desta Lei;

111 - aquele que, ao término do exercício do
atual mandato, não tiver cumprido o período de ca
rência correspondente a oito anos de contribuição,
e, naquela data, tomar-se segurado do Plano insti
tuído por esta Lei, poderá averbar seu tempo de
contribuição à razão de um trinta avos do valor da
aposentadoria integral por ano de contribuição;

IV - aquele que teve garantido o direito a pen
são, na forma da legislação vigente à data de publi
cação desta Lei, e se inscrever no Plano de seguri
dade Social dos Congressistas, incomporará aos
seus proventos, a cada ano de exercício de manda
to, o valor correspondente a um trinta e cinco avos
da remuneração fixada" para os membros do Con
gresso Nacional.

§ 7º O segurado facultativo poderá cancelar
sua inscrição no IPC sem prejuízo do direito ao res
sarcimento a que se refere o inciso 11 do § 52.

§ 82 Com a liquidação do IPC precluirá o prazo
para aquisição de direitos com base na satisfação
das condições instituídas nas Leis nº 4.284, de 20
de novembro de 1963, e nº 4.937, de 18 de março
de 1966."-
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica extinto o Instituto de Previdência
dos Congressistas - IPC, criado pela Lei n2 4.294,
de 20 de novembro de 1963, e regido pela Lei n2

7.087, de 29 de dezembro de 1982, sendo sucedido,
em todos os direitos e obrigações, pela União, por
intermédio da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, os quais assumirão, mediante recursos or
çamentários próprios, a concessão e manutenção
dos benefícios, na forma estabelecida nesta Lei, pre
servados os direitos adquiridos em relação às pen
sões concedidas, atualizadas com base na legisla
ção vigente à data da publicação desta Lei, bem
corno às pensões a conceder, no regime das Leis nº
4.284, de 20 de novembro de 1963, n2 4.937, de 18
de março de 1966, e n2 7.087, de 29 de dezembro
de 1982.

§ 12 A liquidação do Instituto ocorrerá em 12 de
fevereir:> de 1999 e será conduzida por liquidante
nomeado pela Mesa do Congresso Nacional, com
petindo-lhe administrar o patrimônio deste, recolher
ao Tesouro Nacional os saldos bancários ao final
subsistentes e transferir para a Câmara dos Deputa
dos e para o Senado Federal o acervo patrimonial.

§ 22 São assegurados os direitos que venham
a ser adquiridos, !la forma da Lei n2 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, até a liquidação do IPC, pelos
segurados facultativos.

§ 32 Os atuais segurados obrigatórios do IPC,
ao término do exercício do presente mandato, pode
rão se inscrever como segurados do Plano de segu- "
ridade Social dos Congressistas, inde-
pendentemente de idade e de exame de saúde.

§ 42 Os benefícios referidos no caput serão pa
gos pela última Casa Legislativa ou órgão a que se
vinculou o segurado.

§ 52 A Casa Legislativa ou órgão a que se vin
culou o segurado ressarcirá as contribuições por
este recolhidas ao IPC, atualizadas monetariamente,
mês a mês, pelos índices de remuneração das ca
demetas de poupança, no prazo de sessenta dias:

I - a contar do término dos mandatos que este
jam ocupando, aos atuais congressistas que o re
querem;

11 - a partir de 1º de fevereiro de 1999, aos
atuais segurados facultativos que não tiverem adqui
rido direito a pensão, na forma da legislação vigente
até a data de publicação desta Lei;

111 - a partir de 12 de fevereiro de 1999, aos ex
segurados que, embora tendo adquirido o direito a
pensão, não o tenham exercido, e desde que optem,
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I - com proventos integrais, correspondentes à considerados os períodos de tempo excedentes a
remuneração fixada para os membros do Congresso trinta e cinco anos, bem como os concomitantes ou
Nacional: já considerados para a concessão de outro bene!í-

a) por invalidez permanente, quando esta ocor- cio, em qualquer regime de previdência social.
rer durante o exercício do mandato e decorrer de Art. 5º Para fins de contagem de tempo de
acidente, moléstia profissional ou doença grave, exercício de mandato é facultada ao segurado a
contagiosa ou incurável, especificadas em lei: averbação do tempo correspondente aos mandatos

b) aos trinta e cinco anos de exercício de man- eletivos municipais, estaduais ou federais.
dato e cinqüenta e cinco anos de idade; § 1º A averbação somente produzirá efeitos

11 - com proventos proporcionais ao tempo de após o recolhimento das contribuições ao Plano de
exercício de mandato: Seguridade Social dos Congressistas, diretamente

a) por invalidez permanente, nos casos não pelo interessado ou mediante repasse dos recursos
previstos na alínea a do inciso anterior, não podendo correspondentes por entidades conveniada na forma
os proventos ser inferiores a vinte e seis por cento do art. 6º.
da remuneração fixada para os membros do Con- § 2º O valor do recolhimento a que se refere o
gresso Nacional; parágrafo anterior corresponderá à soma das contri-

b) aos trinta e cinco anos de serviço e cinqüen- buições previstas nos incisos I e 11 do art. 12 e toma-
ta e cinco anos de idade. rá por base a remuneração dos membros do Con-

Parágrafo único. O valor dos proventos da apo- gresso Nacional vigente à época do recolhimento.
sentadoria prevista no inciso 11 do caput correspon- Art. 6º A Câmara dos Deputados e o Senado
derá a um trinta e cinco avos da remuneração fixada Federal poderão celebrar convênios com entidades
para os membros do Congresso Nacional, por ano estaduais e municipais de seguridade parlamentar
de exercício de mandato. . para a implantação de sistema de compensação fi-

Art. 3º Em caso de morte do segurado, seus nanceira das contribuições do segurado por terJ1lO
dependentes perceberão pensão correspondente a de exercício de mandato, tanto àquelas entidades
cinqüenta por cento do valor dos proventos de apo- quanto ao Plano instituído por esta Lei, mediante re-
sentadoria que o segurado recebia ou a que teria di- passe, para habilitação à aposentadoria, dos recur-
reito, acrescidos de tantas parcelas de dez por cento sos correspondentes.
quantos forem os dependentes, até o máximo de Art. 7º O ex-segurado poderá reinscrever-se,
cinco. quando titular de novo mandato, bem como, ao com-

§ 1º O valor mínimo da pensão corresponderá pletar os requisitos exigidos para aposentadoria, op-
a treze por cento da remuneração fixada para os tar entre o plano instituído por esta Lei e o regime de
membros do Congresso Nacional. previdência social a que estiver vinculado.

§ 2º Não é devida pensão ao dependente do Parágrafo único. O segurado aposentado na
segurado que tiver falecido posteriormente ao can- forma desta Lei terá revisto o valor da aposentadoria
celamento de sua inscrição. ao término do exercício de novo mandato, observa-

Art. 4º Para os fins do disposto nesta Lei consi- do o disposto no § 2º do art. 42
•

derar-se-á: Art. 8º. Em nenhuma hipótese o valor mensal
I - tempo de serviço, aquele reconhecido pelos dos benefícios a que se refere esta Lei poderá exce-

sistemas de previdência social do serviço público, ci- der ao da remuneração dos membros do Congresso
vil ou militar, e da atividade privada, rural e urbana; Nacional.

11 - tempo de exercício de mandato, o tempo Art. 9l! Os benefícios previstos nesta Lei serão
de contribuição ao Plano de Seguridade Social dos atualizados no índice e na data do reajuste da remune-
Congressistas ou ao Instituto de Previdência dos ração mensal dos membros do Congresso Nacional.
Congressistas. Art. 10. Não é devido o pagamento dos proven-

§ 1º A apuração do tempo de exercício de tos da aposentadoria prevista nesta Lei enquanto o be-
mandato e do tempo de serviço será feita em dias, neficiário estiver investido em mandato eletivo federal,
que serão convertidos em anos, considerado o ano estadual ou mmicipal, salvo quando optar por este be-
como de trezentos e sessenta e cinco dias. nefício, renunciando à remuneração do cargo.

§ 2º Para a concessão dos benefícios do Plano Art. 11. Fica vedada, a partir da liquidação do
de Seguridade Social dos Congressistas, serão des- IPC, a acumulação da aposentadoria pelo Plano pre-



Sala das Sessões, 10 de julho de 1996. Nilson
Gibson, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)

Aprovada.
Vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Srs. De- 

putados, os senhores estão dando um exemplo ao
Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há s0

bre a mesa as seguintes declarações de voto

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSDB

'0 Plano de Seguiidade Social do Parlamentar
que substitui o IPC ainda permanece como regime
de previdência própria de parlamentares, e não
como regime de previdência complementar. O PSDB
vota pela aprovação com a perspectiva de que este
Plano venha a obedecer regras gerais da previdên
cia complementar constante no art. 202 da PEC da
Previdência Social que diz:

- Para a complementação das prestações do
regime geral da Previdência Social, será facultada a
adesão do segurado a regime de previdência com
plementar, público ou privado, conforme critérios fi
xados em lei complementar.

Desta forma não só os parlamentares,
como os servidores públicos estarão contribuin
do para seu fundo único social de até 10 salários
mínimos para todos os trabalhadores em geral
(INSS).

Nada mais justo que os segurados do novo
Plano de Seguridade Social venham a recolher
contribuição para o Regime Geral de Previdência
Social.

É o que aguardamos para um futuro breve com
a aprovação de todos os Srs. Parlamentares. - Mar
coni Perillo, Vice-Líder do PSDB.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro nos termos regimentais que voto
SIM pela extinção do IPC (Instituto de Previ
dência do Congresso - "Aposentadoriâ dos

..~ .
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visto nesta Lei com a do regime de previdência so- ..............................................................................•.....
cial do servidor público, civil ou militar, ou do regime Art. 14. O Congresso Nacional regulamentará
geral de previdência social a que se refere a Lei nll esta Lei, mediante resolução, no prazo de sessenta
8.213, de 24 de julho de 1991. dias da data de publicação.

Art. 12. O Plano de Seguridade Social dos Art. 15. Essa Lei entre em vigor na data de sua
Congressistas será custeado com o produto de con- publicação.
tribuições mensais: Art. 16. Revogam-se as disposições em contrá-

I - dos segurados, incidentes sobre a remune- rio.
ração mensal fixada para os membros do Congresso
Nacional ê calculadas mediante aplicação da alíquo
ta de doze por cento;

1/ - da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, de valor idêntico à contribuição de cada se
gurado, fixada n~? inciso anterior;

111 - dos beneficiários das aposentadorias e
pensões, incidentes sobre o valor das mesmas e
calculadas mediante a aplicação da alíquota de sete
por cento.

Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou su
plente em exercício de mandato que não estiver vin
culado ao Plano instituído por esta Lei ou a outro re
gime de previdência participará, obrigatoriamente,
do-regime geral de- previdência social' a que se refe
re a Lei nll 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 111 O inciso I do art. 12 da Lei nll 8.212, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se
guinte alínea h:

"Art. 12.........................................................••....•
I - .

h) o exercente de mandato eletivo federal, es
tadual ou municipal, desde que não vinculado a regi
me próprio de previdência social;"

§ 211 O inciso I do art. 11 da Lei nll 8.213, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar acrescido da se
guinte alínea h:

"Art. 11 .
I - .

h) o exercente de mandato eletivo federal, es
tadual ou municipal, desde que não vinculado a re
gime próprio de previdência social;"

§ 311 O inciso IV do art. 55 da Lei nll 8.213, de
24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.55 .

IV - o tempo de serviço referente ao exercício
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
desde que não tenha sido contado para efeito de
aposentadoria por outro regime de previdência s0

cial;



JORGE ANDERS - Projeto de lei que dispõe
sobre a transferência de financiamento habitacional
no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação 
SFH.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre a contratação da empresa Unisys Brasil
Ltda. relativamente ao Processo nº
35000.006885/95-33, Extrato do Contrato nº 012196,
publicado no BSL INSSIDG nº 77, de 22-4-96 - Ane
xo 111.

Requerimento de informações ao Ministério da
Previdência e Assistência Social sobre a contratação
da empresa Unisys Brasil Ltda. relativamente ao
Processo nº 35000.006885195-33, Extrato do Con
trato nº 012196, publicado no BSL INSSIDG n!l 77,
de 22-4-96 - Anexo I.

WILSON PASSOS - Projeto de lei que proí
be favores oficiais a entidades que promovam ou
ajudem no sofrimento ou sacrifício físico de ani
mais.

AUGUSTO CARVALHO - Requerimen~

de informações ao Ministério da Justiça relati
vas ao Arquivo Nacional, a título de comple
mento das informàções já prestadas decorren
tes do Requerimento de Informações n!l 1.514,
de 1996.

LIMA NETTO - Projeto de lei que regula o Au
xnio-Transporte e Alimentação para o trabalhador.

JAQUES WAGNER - Projeto de lei que
suspende o processo de execução dos contratos
de financiamento celebrados a partir de 1986 no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação 
SFH.

VANESSA FELlPPE - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio da Presidência da Repú
blica, de regulamentação do __art. 34 da Lei n!l
8.864, de 1994, que estabelece normas relativas
ao tratamento diferenciado e simplificado, nos
campos administrativo, fiscal, previdenciário, tra
balhista creditício e de-desenvolvimento empresa
rial, aplicáveis às microempresas e empresas de
pequeno porte.

Discussão, em segundo turno, da Propos
ta de Emenda à Constituição nº 33-0, de
1995, que modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá
outras providências; tendo parecer do Relator
designado pela Mesa, em substituição à Co
missão Especial, pela aprovação (Relator: Sr.
Michel Temer).

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está de
ofício retirado o terceiro item da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) 

Apresentação de Proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

Apresentam proposições os Senhores:

JOÃO FASSARELA - Projeto de lei que dá
nova redação ao § 2º do art. 20 da Lei nº 8.742,
de 1993, que dispõe sobre a organização da As
sistência Social e dá outras providências.

PEDRO VALADARES - Requerimento de
informações ao Ministério da Fazenda sobre
contratos a serem realizados entre o ex-Gover
nador de Sergipe, João Alves Filho, e o Fundo
de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômi
ca Federal.

JOSÉ ALOEMIR - Projeto de lei que dispõe
sobre aposentadoria de segurado em regime de
economia familiar sujeita ao RGPS, e dá outras pro
vidências.

Projeto de lei que cria área de livre comércio
no Município de Cabedelo Estado da Paraíba, e dá
outras providências.

ANTONIO BRASIL - Requerimento de informa
ções ao Ministério de Minas e Energia sobre o De
partamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
DNAEE.

HILÁRIO COIMBRA - Projeto de lei que dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Ex-
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Congressistas"), dando o mesmo exemplo de quan- portações - ZPE - no Município de Santarém, Esta-
do era Deputado Estadual tendo votado em Mato do do Pará.
Grosso do Sul também pela sua extinção. WAGNER SALUSTIANO - Requerimento de

Sala das Sessões, - André Puccinelli. informações ao Ministério de Minas e Energia sobre
concessões pela BR Distribuidora para instalação de

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - postos de gasolina.

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 33-E, DE 1995

(Do Poder Executivo)
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Projeto de lei que altera a Lei nº 4.726, de 1965,
que dispõe sobre os serviços do Registro do Comércio
e atividades afins e dá outras providências.

Projeto de lei que proíbe a comercialização
de gás Iiqüefeito de petróleo em botijões com mais
de dez anos de fabricação e dá outras providên
cias.

PHILEMON RODRIGUES - Projeto de lei que
dispõe de lei sobre o contrato de gestão entre a
União e as empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista que exploram atividade econômica, e
dá outras providências.

MOISÉS lIPNIK - Projeto de lei que altera o
§ 2º do art. 12 da Lei nº 5.917, de 1979, que apro
va o Plano Nacional de Viação e dá outras provi
dências.

Projeto de lei que dispõe sobre a criação
de Zona de processamento de Exportações 
ZPE - no Município de Boa Vista, Estado de
Roraima.

VII - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Rio de Janeiro

Ayrton Xerez - PSDB.

São Paulo

Celso Daniel - PT; Celso Russomanno 
PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha
Lima - Bloco - PPB; De Velasco - Bloco - PSD;
Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisaneschi 
Bloco - PTB; Edinho Araujo - Bloco - PMDB;
Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes 
PSDB; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernando
Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - PT; Ivan Valente - PT; João Mellão Neto
- Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge Tadeu
Mudalen - Bloco - PPB; José Augusto - PT;
José Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu 
PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - Bloco - PMDB; Jurandyr Paixão 
Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica
- PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Blo-

co-PFL;MarceloBarbieri-Bloco-PMDB;Marqui
nho Chedid - Bloco - PSD; Marta Suplicy - PT;
MaurícioNajar-Bloco-PFL;NelsonMarquezelli
Bloco-PTB;PauloLima-Bloco-PFL;PedroYves
- Bloco - PMDB; Régis de Oliveira - Bloco - PFL;
Ricardo Izar - Bloco - PPB; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Silvio Torres - PSDB; Teima de Sou
za - PT.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - Bloco 
PTB; Oswaldo Soler - Bloco - PMDB; Pedro Henry
- PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Rogério
Silva - Bloco - PFL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB; Maria Laura
- PT; Osório Adriano - Bloco - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Blo
co - PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco - PMDB;
Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão - Bloco
- PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco - PMDB; Orcino
Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho Abrão 
Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro
Wilson - PT; Roberto Balestra - Bloco - PPB;
Rubens Cosac - Bloco - PMDB; Sandro Mabel 
Bloco - PMDB.

Mato Grosso do Sul

André Puccinelli - Bloco - PMDB; Dilso
Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi - Bloco
- PPB; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa
Serrano - Bloco - PMDB; Nelson Trad - Bloco 
PTB; Oscar Goldoni - Bloco - PMDB; Saulo
Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso
Camargo - Bloco - PFL; Antônio Ueno - Bloco 
PFL; Basílio Villani - Bloco - PPB; Chico da
Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Blo
co - PPB; Elias Abrahão - Bloco - PMDB; Fer
nando Ribas Carli - PDT; Flávio Arns - PSDB;
Hermes Parcianello - Bloco. - PMDB; Homero
Oguido - Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco 
PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene 
Bloco - PPB; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL;
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Luiz Carlos Hauly- PSDB; Maurício Requião - Blo
co - PMDB; Max Rosenmann - Bloco - PMDB;
Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer'- Bloco
PPB; Odílio Balbinotti - Bloco - PTB; Padre Ro
que - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo Cordeiro 
Bloco - PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB;
Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB.

santa Catarina

Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andri
no - Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB;
João Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Viei
ra - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel Pa
van - PDT; Luiz Henrique - Bloco - PMDB; Má
rio Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes 
PT; Paulo Bauer - Bloco - PFL; Paulo Bornhau
sen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Rivaldo Macari - Bloco - PMDB; Serafim
Venzon - PDT.

Rio Grando do Sul

Adão Pretto '- PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - Bloco - PPB; Airton
Dipp - PDT; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Blo
co - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Gros
si - PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter Jú
nior - Bloco - PPB; Germano Rigotto - Blo
co - PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB;
Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima 
Bloco - PPB; José Fortunati - PT; Júlio Re
decker - Bloco - PPB; Luiz Mainardi - PT;
Matheus Schmidt - PDT; Nelson Marchezan
- PSDB; Osvaldo Biolchi - Bloco - PTB;
Paulo Paim - PT; Paulo Ritzel - Bloco -

PMDB; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amazonas

João Thome Mestrinho - Bloco - PMDB.

lAcre

Carlos Airton - Bloco - PPB.

Maranhão

Mauro Fecury - Bloco - PFL.

Ceará

Antônio Balhmann - PSDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Paes Landim - Bloco - PFL.

Alagoas

Alberico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Fa
rias - Bloco - PPB.-

sergipe

Bosco Franca - Bloco - PMN; Wilson Cunha
BIoco- PFL.

Bahia

Cláudio Cajado - Bloco - PFL; Luiz Braga 
Bloco - PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB.

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel- Bloco - PPB.

Espírito Santo

Luiz Durão - PDT; Rita Camata - Bloco 
PMDB.

Rio de Janeiro

Alvaro Valle - Bloco - PL; Fernando Gabeira- PV.

São Paulo

Cunha Bueno - Bloco - PPB; Hélio Rosas 
Bloco - PMDB; Jair Meneguelli - PT.

Rio Grande do SUl

Ivo Mainardi - Bloco - PMDB; Miguel Rossetto
- PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - En
cerro a Sessão, designando outra Extraordinária
para amanhã, quinta-feira, dia 11, às 9 horas e
30 minutos. Designo, também sessão ordinária
para am,anhã, às 14 horas, ambas com as se
guintes· ,

ORDENS DO DIA
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URGÊNCIA
(Artigo 155, do Regimento Interno)

Discussão

Quinta-feira II 19903

1
PROJETO DE LEI Nº 1.935-A, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.935, de 1996, que dispõe sobre
pensão especial aos dependentes que especifica e dá outras providências. Pendente de pa
receres das Comissões: de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

URGÊNCIA
(Art. 151, I, -j- do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJE:fO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 282-A, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 282; de 1996, que
aprova o texto do;Tratado de Extradição, celebrado entre o Govemo da República Federati
va do Brasil e Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em
18 de julho de 1995. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação (Rela
tor: Sr. Nilson Gibson).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 285-A, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 1996, que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáti
cos e de Serviço, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro -de 1995. Tendo parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa (Re
lator: Sr. Nilson Gibson).

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 288-A, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES) ;-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de 1996, que
aprova o pedido de renovação do prazo de permanência do contingente militar brasileiro 
COBRAVEN na UNAVEM .. 111. Tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional, pela
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aprovação, (Relator: Sr. Elias Murad); e da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Relator: Sr. Almino Affonso).

URGENTE
(Art. 151, I, -r, c/c art. 52, § 6º do Regimento Interno)

Discussão

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 245-A, DE 1996

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 1996, que
aprova o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Venezuela, em Caracas, em 4 de julho de 1995. Tendo parecer: da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa (Rela
tor: Sr. Nilson Gibson). Pendente de parecer da Comissão de Viação e Transportes.

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS 19 6il-feira 10:00 lidemar Kussler
PARA O GRANDE EXPEDIENTE 10:25 Roberto Balestra

-JULHO DE 1996- 10:50 zaire Rezende

11 5!!-feira 15:00 Jaime Martins 11:15 Antonio C. Pannunzio

15:25 Anivaldo Vale 11:40 Marcelo Barbieri
12:05 Euripedes Miranda

12 6·-feira 10:00 Agnaldo Timoteo 12:30 Talvane Albuquerque
10:25 Ivandro Cunha Lima 12:55 Esther Grossi
10:50 Mário Negromonte 13:20 Severino Cavalcanti
11:15 Fernando Ferro

22 2A-feira 15:00 Álvaro G. Neto11:40 Emanuel Fernandes
12:05 Jaime Martins

15:25 Adylson Motta

12:30 Eliseu Padilha
15:50 José Aldernir
16:15 Gilvan Freire

12:55 Régis de Oliveira
16:40 Augusto Viveiros

13:05
17:05 Melquiades Neto

15 2!l-feira 15:00 Benedito de Lira 17:30 Corauci Sobrinho

15:25 Paulo Paim 17:55 Nilson Gibson

15:50 Costa Ferreira 18:20 Haroldo Lima

16:15 Chico Vigilante 23 3ll-feira 15:00 Paudemey Avelino
16:40 15:25 Vicente Cascione
17:05 24 4--feira 15:00 Paulo Rocha
17:30 15:25 Armando Abilio
17:55
18:20 Nair Xavier Lobo 25 5--feira 15:00 Hélio Rosas

Alzira Ewerton
15:25 Giovanni Queiroz

16 31l-feira 15:00
15:25 Jandira Feghali 2S SIl·feira 10:00 Ricardo Gomyde

15:00 Osvaldo Biolchi
10:25 Teima de Souza

17 41l-feira 10:50 Francisco Rodrigues
15:25 Aldo Arantes 11:15 Adhemar de B. Filho

18 51-feira 15:00 Luiz Fernando 11:40 Arlindo Chinaglia
15:25 AryValadão 12:05 Welson Gasparini
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29

30

31

2ª-feira

3l!-feira

4ª-feira

12:30 Benedito Domingos
12:55 Pedro Correa
13:20 Lindberg Farias
15:00 Nestor Duarte
15:25 Antonio Brasil
15:50 Osmir Lima
16:15 Wilson Leite Passos
16:40 Padre Roque
17:05 Eudoro Pedroza
17:30 Eliseu Resende
17:55 Ana Julia
18:20 Roberto Valadão

15:00 Luiz Piauhylino
15:25 José Chaves

15:00 Adroaldo Streck
15:25 César Bandeira

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92 , item 11, da Lei nº 8.112, citada, MOACIR ALVA
RENGA CASAGRANDE, para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido dos Trabalhadores, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos
da lotação fixada pelo Ato da Mesa n2 8, de 8 de
abril de 1991, combinado com o artigo 3º do Ato da
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 10 de julho de 1996.
Luís Eduardo, Presidente.

(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 47 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a MOACIR ALVARENGA CASA
GRANDE, ponto n2 11.164, do cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-11, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, que exerce no
Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores.

Câmara dos Deputados, 10 de julho de 1996.
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de
junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o artigo 35, item 11, da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, a MARIA ELlZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ponto nº 11.908,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores, a partir de 3 de julho
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de julho de 1996.
Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte:

Distribuição n2 25196

Em 10-7-96
Ao Deputado FERNANDO LOPES
Projeto de Decreto Legislativo n2 119/95 - do

Sr. Alexandre Cardoso - que "determina a convoca
ção plebiscitária da população do Estado do Rio de
Janeiro com o objetivo de apurar a opinião quanto à
criação do Estado da Guanabara, correspondente
ao atual Município do Rio de Janeiro".

Ao Deputado NELSON MARCHEZAN
Projeto de Decreto LegislatiYo n2 266/96 - Do

Sr. Osmir Lima e Carlos Airton - que "dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do' Território
Federal do Abunã". ~

Ao Deptrtado PAULO MOORÃO--
Projeto de· Decreto Legislativo nº 129/95 - Do

Sr. Antonio Joaquim- - que ."dispõe sobre a realiza
ção de plebiscito para a criação de Território Federal
do Araguaia".

Ao Deputado SILVIO TORRES
Projeto de Decreto Legislativo n2 149/91 - Do

Sr. Zaire Resende - que dispõe sobre a realização
de plebiscito para a criação do Estado do Triângulo.

Sala da Comissão, 10 de julho de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, secretária.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Distribuição nll 13196

O Senhor Presidente da Comissão de Relações
Exteriores, Deputado ATILA LINS, distribuiu, nesta
data, as seguintes matérias:

Ao Senhor Deputado FRANCO MONTORO
Mensagem nQ 574/96 - que submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, em Matéria de Sa
nidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública do Chile, em Brasnia, em 25 de março de
1996".

Autor: Poder Executivo
Ao Senhor Deputado PEDRO VALADARES
Mensagem n12 575/96 - que submete à con-

sideração do Congresso Nacional o texto do

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica para a Coope
ração na Área de Transportes, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo de Cuba, em Havana, em 30 de janeiro
de 1996".

Autor: Poder Executivo

Ao Senhor Deputado ROBERTO FONTES
Mensagem n12 590/96 - que submete à consi

deração do Congresso Nacional o texto do Acordo
Relativo à Isenção de Vistos, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, em Brasflia, em 15 de
abril de 1995".

Autor: Poder Executivo
Brasflia, 10 de julho de 1996. - Manoel Araújo

fernandes,Secretário.



MESA

(Biênio 1995/96)

Presidente:
Luís EDUARDO- PFL-BA

12 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2l! Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

12 secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB-PE

2l! secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG

32 secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
42 secretário:
JOÃo HENRIQUE - PMDB-PI

Suplentes de Secretário:
12 ROBSON TUMA - PSL-SP

2!l VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

32 LUIZ PIAUHYLlNO - PSDB-PE

42 WILSON BRAGA - PDT-PB

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vlce-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 Vice) Jair Soares
José Carlos Aleluia José Múcio Monteiro
Abelardo Lupion Maluly Netto
Albérico Cordeiro Marilu Guimarães
Álvaro Gaudêncio Neto Ney Lopes
Antônio dos Santos Osório Adriano
Aracely de Paula Osvaldo Biolchi
Benedito de Um Paes Landim
Carlos Alberto Paulo Bornhausen
César Bandeira Paulo Cordeiro
E;fraim Morais Paulo Lima
Eliseu Moura Rubem Medina
Heráclito Fortes Theodorico Ferraço
Hilário Coimbra Vicente Cascione
Hugo Rodrigues da Cunha Vilmar Rocha
José Santana de Vasconcellos Wemer Wanderer

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

Alexandre Cardoso

Miro Teixeira
Renan Kurts

Luiz Durão

Zulaiê Cobra
Welson Gasparini

Sílvio Torres
Marconi Perillo

Roberto Santos
Sebastião Madeira

Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Bemardo

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro Fioravante

PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

PSB
Líder: FERNANDO LYRA

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT

Vlce-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo Streck
Luiz Femando
Luciano Castro
Rommel Feij6
José Thomaz Noro
Antônio Aureliano
Ceci Cunha

PSDB
Líder: JOSÉ ANíBAL

Vice-Líderes:
Sílvio Abreu (12 Vice)
Edson Ezequiel
LeonelPavan
Femando Ribas

Vice-Líderes:
Ubaldinhó Júnior

Vice-Líderes:
Nilmário Miranda (1º Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão

MariaEMra
Marisa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Roberto Valadão
Rubens Cosac

Simara Ellery
Valdir Colatto

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPBIPL)
Líder: ODELMO LEÃO

Inácio Arruda

Vlce-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Elton Rohnelt

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 Q Vice)
Arnaldo Faria de Sá
BasílioVillani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos Camurça

Eraldo Trindade
Hugo Biehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner salustiano
Alcione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vice-.Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 42, ART. 92 RI

PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Sandro Mabel
Rodrigues Palma



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA 1 vaga

E POÚTlCA RURAL PSB

1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odílio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Spemtico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerm (PMDB)

Titulares Suplentes

Beto Lélis

Gervásio Oliveim (PSB)

PCdoB

PPS

Ubaldino Júnior

Aldo Arantes

Bloco (PFLlPTB) Augusto Carvalho Sérgio Arouca

BIoco(PMD~SD~SUPSC)

Adelson salvador Darcísio Perondi·
André Puccinelli Dilso Speralico
Armando Costa Roberto Goldoni
Ivo Mainard Valdir Colatto
iL.:aire Rosado Wilson Branco
Mauri Sérgio 6 vagas
Roberto Paulino
Silas Bmsileiro
Tetê Bezerm'

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon santiago

PMN

1 vaga

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
'. .' Leor Lomanto
. Luciano Pizzatto

.Maurício Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
. Odílio Balbinotti

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Aloysio Nunes
AntOnio Brasil

Henrique"Eduardo Alves
João AJmeid~
Laire Rosadp

Marquinho Chedid
Na!1So~

Zaire Rezende
, 2vaQ8

Bloco (PMDBJP.SDIPSUPSC)

Bosco Fmnça (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edi~hqÁriiiJjO
GeddElI Vieim Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pepro lrujo .
Rob!JrtQ yàJ?<1ão
Wagner Rossi

Affonso camargo
Antonio Joaquim Amújo
Arolde de OIiveim
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge , .
José Mendonça Bezerm
Luiz Moreim
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

Bloco (PFLlPTB)

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 41 e 51 - 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreim (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

AmonBezarm
cartós Mósconi

João Leao'
Syfvi9 j..QR8s

4 vagas

Enlvaldo Ribeira
Eujáciõ Simões

Fette~ júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdomiro Mêger·
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Um
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
Vilson santini

PSDB

Bloco (PPBIPL)
Anivaldo Vale.
Augusto Nardes
Çleqnãncio Fonseca
Dilceu Spemlico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Baléstm
Silvernani santos
1 vaga

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezídio Pinheiro
Od(lio ,Balbino1i,
Olávio Rochll .
3 vagas

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutm
José Fritsch
Waldomiro Fiomvante

Carlos cardinal
Luiz Durão

PT

PDT

Fernando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Comuçi Sobtjnllp
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita \(ieim
Pauderney Avelino
Roberto campos
Wagner salustiano
Welinton Fagundes

Bloco (PPB~L)

Cunl)aBu~p
Gerson Peres

Marcos Medmdo
Renato Johnsson
salatiel C~MiI~ó
Silvernani safltQS

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto TartUce,. ~,



Domingos Dutra
Haroldo sabóia

José Fortunati
Nilmário Miranda

Paulo Delgado

Nilson Gibson

Matheus SChmidt
Severiano Alves
WoI!ley Queiroz.

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

2 vaga

Celso Russomlmno
Franco Montoro
IIdemar Kussler
Roberto Rocha

SalvadOr Zimbaldi
Vanessa Felippe

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luis Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes

PDT

Alexarldre Cardoso

PSB

PT

Córtolanà 5aIes
ÊnioBacd
SiMo~reu

Almino Affonso
DaniJo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Alzira Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

AroIdo Cedraz
Laura Carneiro
Undberg Farias
Luciano Piz:zatto
Maria Valadão

PCdoB

Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1Oh - Plenário, SaIii 1.
Tel~fones; 318-6922 a 318-6925 ." .

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,'
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3~ Viçe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Cartos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

AlberiCO Filho
Baibosa Neto
'Eiias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz: Carlos santos

. Pedro Novais

,Átila Uns
.. Cláudio cajado

'Eliseu Móura
"Ja.ir Soáres

, JairoAzi'

Júlio César
Magno Bacélár'

MalLily Nêtto
..MoiSés Upnik

Philemoo Áodrigues
Raimundo santos

Ricardo Barros
ThéOdbrieo Ferr'aço,

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur Virgílio
Koyu lha Emanuel Fernandes
José de Abreu Itamar Serpa
Luiz Piauhylino Márcia Marinho
Roberto Rocha Marconi Perillo
Roberto santos Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi Nicias Ribeiro
Vic Pires Franco (PFL) 1 vaga

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genoino
Ricardo Izar (PPB) Tilden santiago
sandra Starling 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Lopes
Leonel Pavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

PCdoB'

Inácio Arruda Jandira Feghali

AntOnio dos santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira ' ,
Jairo Carneiro
Nelson Trad
Paes Landim '
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
VICente Cascione
Vilmar ROcha

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

AIOy$ioNunes F~rreira

Ar>jKara
DeVelasco
Elidoro Pedroza
Gílvàh Freire
Ivárid'ro Cunha Lima

Secretária: Maria lvone do Espírito santo
Local: quarta-feira -1Oh ~,Plenário,sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 691:0

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E'JUSnçA E DE REDAÇAO ' ,

Presidente: A1oyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (Pi=úPtS)



Bloco (PMOBJPSOJPSUPSC)

Vilson Santini

Albérico Filho
Chicão Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBJPL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

SameyFilho

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Jair Bolsonaro
Maurício Campos
Valdenor Guedes
Wilson Leite Passos

Antônio Feijão
Elias Murad
José Anibal
Rommel Feij6

José Genoíno
Paulo Delgado

PSOB

PT

POT

Augusto Nardes
Enivaldo Ribeiro

Júlio Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Nelson Otoch
1 vaga

Adão Pretto
Luciano Zica

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PSOB

Aécio Neves
Salomão Cruz

Zulaiê Cobra
1 vaga

Márcia Cibilis Viana

Ricardo Izar

PSB

PCdoB

Sérgio Cameiro

1 vaga

Aldo Rebelo

GilneyViana
Ivan Valente

Sérgio Cameiro

PT

POT

Ana Júlia
José Machado

Serafim Venzon

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vi)ar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
. URBANO E INTERIOR .

Bloco (PMDBJPSOJPSt/PSC)

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricarqo, Izar
Sérgio Naya

Aracely de Paula
. João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Bloco (PPBJPL)

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
EliseuMoura
Murilo Pinheiro
Rogério-Silva

Bloco (PMbàJp'soJPSUPSC)

Edisón Árídrinó ' Armando AbOio
'Henrique Eduardo Alves . Carlos Nelson
Nan Souza 1vahdrb Cunha Uma
Simara Ellery . . José A1dàmi
Wilson Cignachi Marisa Serrano

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
311 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

. Cartos Airton
Cartos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco RoQ~gues

João Mendes

1 vaga

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Malúly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

PV

PSB

Bloco(PFLJPTB)

Raquel Capiberibe

Átila: Lins
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
.Rogérto Silva
VilmarRocha
Wemer Wanderer

Fernando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL'

PresiCÍente:Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentés .

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante .

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

B.Sá
João Leão
Zé Gerardo
.1 vaga

PSDB

Antônio Cartos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromqnte

Bloco (PPBlPLJ

Francisco Rodrigues Anivaldo Vale João Paulo Alcides Mói:lasto



Nedson Micheleti José Augusto

PDT

Femando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

SlPart.

Emanuel Femandes 1 vaga

CO~_.ISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC).

Antonio do Valle
Oilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
OrcinoGonçalves
Paulo Ritzel

José Múcio Monteiro
Uma Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Samey Filho

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
Vilmar Rocha' .
1 vaga

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Pl'êsidente: Femando Lopes (POT)

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale'

3 vagas

PSDB

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco' Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vaQaS

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro

. Renato Johnsson

PSDB

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Femando•• p" ili n ,

Salomão Cruz
Viltorio Medioli

PT

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás

FetterJúnior
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
.. Laprovita ,Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

'1 vaga

.Flavio Ams '

.Nilmário Miranda (PT)
'Sebastião MaQe.ira
Tuga Angerami

Femando Gabeira .
. . 3.vagas

João Fassarella
José.Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

CelsoDaniel
Luiz, Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT'

PT - Edson Ezequiel Fema'nêlo Zuppo

Helio Bicudo
Pe,dro Wilson '

Domingos Dutra
MartaSuplicy • Fliçar~e? Heráclio

PSB

GonZaga pátriota

PCdoB

•. SOCorro Gomes Agnelo Queiroz

secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
LQça.I:,sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

.Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PDT

~SB

Eurípedes Miranda

Femando Lyra

PCdoB

.- Júlio Redecker .PaudemeyAvelino

Secretário (a): Anarm~ia Ribeiro C<:!rreia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, .
CULTURA E DESPORTO

'Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Á1yaro Valle (PL).,
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMOB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PMD8IPSDIPSL/PSC)

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PFL/PTB)

Jairo Carneiro
José Jorge

UdiaQuinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
lzidório Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Félix Mendonça
Hugo LagranHa

João Mellão NatO

Cidinha Campos
José Maurício

Beto Lélis

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

Antônio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

PT

PDT

PSB

PCdoB

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PPBIPL)

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Candinho Matos
Jayme santana
Nelson Bornier
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

PSDB

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Dames

Sérgio Miranda

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira - 10h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL) .
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

José Carlos saboia

r AnaJúlia
. I Arlindo Chinaglia
. i Eduardo Jorge

I Nllmário Mim....

I Giovaoi Queiroz
! 1 vaga

Suplentes.· .

Antonio dos santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
João Iensen

José Carlos Aleluia
JoséTude

Mussa Dames
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Ursicino Quiroz

Elias Abrahão Emerson Olavo Pires
Maria Elvira José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB

Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Itamar Serpa Roberto santos
Ubiratan Aguiar Sílvio Torres

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT

Severiano Alves Luiz Durão

2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Murilo Domingos
Werner Wanderer
João Magalhães

PSB

Ricardo Gomyde Undberg farias (PCdoB)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

.COMISSÃO DE RSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA.E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares



1 vaga

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Ellery

1 vaga

Airton Dipp

Paulo Feijó
Salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Aroldo Cedraz
8enitoGama
'Nelson Trad

p~lIlo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurício Campos
Roberto Campos

Nelson Marquezelli
Paulo Bomhausen
Werner Wanderer

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Rivaldo Macari

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

José Maurrcio

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur Lornanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Hilario Coimbra
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Tuma
Ushitaro Kamia 1 vaga

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

carlos camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

Bloco (PFlJPTB)

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila ÜnS{PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (POT)

Titulares Suplentes

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basílio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
Vadão Gomes Valdorniro Meger

PSDB

Femando Torres Alexandre Santos
Firmo de Castro Amaldo Madeira
Nelson Marchezan Jorge Anders
Paulo Mourão Luiz carlos Hauly
Veda Crusius Nelson Bomier
1 vaga Vicente Arruda

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Oéda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo BemardO Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
Fernando Ribas carl; Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenrnann
Pedro Novais

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Antônio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira -1 Oh- Plenário Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955 ,,'

COMISSÃO D~ MIN~~ E E~ERGIA "
Presidente: Romel Anizio (PPB)·
12 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PPBIPL)

Efu;il,m Morais
EIi$9u, Resende
JQsé Santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzi
Robério Araujo

PSOB

Severino Cavalcanti
Wagner SaJustiano

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Robério Araujo
Wilson Leite Passos

1 vaga

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PT

POT

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini '

Fernando Gabeira (PV)
Marta SUplicy

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmãnio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madfeira

PSOB

PT

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

Bloco (PMOBIPSDlPSL/PSC)

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 VICe-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel capiberibe

Wilson Braga
Fernando Ribas Carti

PSB

POT

1 vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSOB)

João Melão Neto
José carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

carlos Alberto
Luiz Moreira

. Manoel castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSJ?lPSLIPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Goldman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vagas
sandro Mabel
zaire Rezende

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

secretário (a): Mlriam Maria Bragança santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson otoch (PSOB)
12 Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSOB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Cartos cardinal
LeonelPavan

Adelson salvador
André Puccinelli
Armando Costa
Chicão Brígido
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

Adhernar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga

Bloco (PPBlPL)

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Armando Abilio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lídia Quinan
Rita Camata
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSOB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Bloco (PPBlPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá

AryValadão



Suplentes

Antônio Jorge Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva João Mendes
Francisco Silva Jorge Wilson
Luís Barbosa Nilton Baiano
Marcelo Teixeira (PMDB) Osmar Leitão

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
Jovair Arantes Femando Torres
Leônidas Cristino José Chaves
Mário Negromonte Zé Gerardo
Paulo Feij6
Pedro Henry
Simão Sessim 3 vaga

PT

Carlos santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Marcos Medrado Hélio Bicudo
Teima de SOuza João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

Proposição: R~Q-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

PreSidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

PCdoB

AntOni~Brasil (PMDB) SOcorro Gomes

secrel"o: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: uarta-feira -1 Oh - Plenário sala 11
Telefon s: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

João Colaço

Renan Kurtz

Aldo Rebelo

Carlos santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

Suplentes

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

Benedito Guimarães
Julio Redecker

Betinho Rosado
Corauci SObrinho

Eliseu Resende
Femando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

José Carlos Coutinho
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Murilo Domingos

Rubem Medina

PT

PSB

PDT

PSDB

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Duílio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Wilson Braga

Agnelo Queiroz

Fernando L:rra

Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Ildemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga

PP!i
Sérgio Arouca 1 vaga

secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1 Oh - Plenário sala 11
Telefones: 318-6987/6990floo4/7oo7

COMISSÃO DE VIAçÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente:

Titulares

Bloco (PPBlPL)

Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins

, Nestor Duarte
Noel de Oliveira

Paulo rlfan
Roberto Paulino

2 vagas

Bloco(PMD~SDWSUPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Jáâo Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

PFUPTB

PMDB

PPB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner salustiano
1 vaga

Agnaldo l1móteo
Alceste Almeida

Basilio Villani
Eurico Miranda Nelson Otoch

PSDB

Jovair Arantes



Zulaiê Cobra Salvador Zimbaldi

PT

Carlos Santana João Fassarella
Padre Roque Pedro Wilson

PDT

Vicente André Gomes Severiano Alves

PL/PSDlPSC

Marquinho Chedid Roland Lavigne

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Geddel Vieira Uma Henrique Eduardo Alves
Jorge Wilson (PPB) Noel de Oliveira
1 vaga zaire Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá Alcione Athaycle
José Unhares Anlvaldo Vale
Simão Sessim (PSDB) Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB

Feu Rosa Ceci Cunha
Luiz Piauhylino Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha campos Vice,nte André Gomes

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga

; Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
I Local: Serviço de CPf - sala 139
; Telefone: 318-7055

Inácio Arruda

Jonival Lucas
José Tude

Maria Valadão
Wilson Cunha

Chico Vigilante
Fernando Ferro

, .

Wolney Queiroz

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Gilvan Freire
Hermes Parcianello

Robson Tuma

Delores Nunes
Laura Carneiro (PFL)

Wagner salustiano

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Hélio Bicudo
Padre Roque

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTI!"ADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRAFICO DE CRI~NÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇAO n2 66194)

Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
I 12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)

I
22 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

! Relator: Rita camata (PMDB)

I Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

i Célia Mendes
: Marilu Guimarães
I Philemon Rodrigues

I
Zila Bezerra

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

I Lídia Quinan
I Marisa Serrano
i Rita Camata

I Alcione Athaycle
, Robério Araújo
I Severino Araújo

I
II Ceci Cunha

FlávioAms
Zulaiê Cobra

I
Cidinha Campos

PCdoB

Socorro Gomes
i
I Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro

Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇMÃO DO CÓDIGO E~EITo
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS Aj..TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1Q Vice·Presldente: Aracely de Paula (PFL)
2Q Vice-Presidente: Jayme santana (PSDS)
3Q Vice-Presidente: A/zJra Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)luiz Buaiz

Bloco (PLJPS~C)'
, \

Pedro Canedo



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

I Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Uma
Vilson Santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PDT

PMDB

Jo,ão Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

AIZira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus SChmidt

Barbosa Neto
Chicão Brígida
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Ênio Bacci
Eurípedes Miranda

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvernani Santos

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Fernando Lopes
Matheus SChmidt

PMDB

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB

Gerson Peres
Marcos Medrado

Nelson Meurer
Wagner Salustiano

1 vaga

PSDB

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

Nicias Ribeiro
1 vaga

PT
Hélio Bicudo

José Augusto
Pedro Wilson

PDT
Ênio Bacci

Wolney Queiroz
Bloco (PSBIPMN) Bloco (PLlPSDIPSC)

Fernando Lyra 1 vaga Marquinho Chedid Pedro Canedo

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Sitas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquint'!O Chedid

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-B -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DES11NADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM·

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL Proposição: PEC-0175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago .
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-Al152-A - Ala Nova
Telefones: 318·68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DES11_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONS11TUIÇÃO NR 175-A, DE
1995, QU~ "ALTER~ O CAPITuLO DO

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBJPMN)

Nilson Gibson
Haroldo Uma

PCdoB

Aldo Arantes.



Titulares Suplentes 22 Vice-Presidente: Vago

Bloco (PFUPTB)
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Benito Gama Betinho Rosado
Suplentes

Eliseu Resende José Coimbra Titulares

Félix Mendonça Júlio César Bloco (PFUPTB)
Mussa Dames Osmir Lima
Paulo Cordeiro Luiz Braga Félix Mendonça Augusto Viveiros

Paulo Lima Osório Adriano Manoel Castro Efraim Morais

Rubem Medina Osvaldo Biolchi Vilmar Rocha José Coimbra
Ney Lopes Lima Neto

PMDB Paes Landim Moisés Lipnik

Alberto Goldman Antônio Brasil saulo Queiroz Osório Adriano

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

José Luiz Clerot Hélio Rosas PMDB
José Priante Lídia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Edinho Bez Antônio do Valle

Luiz Henrique Ubaldo Correa Eliseu Padilha Marcos Lima
Eudoro Pedroza Paulo Ritzel

PPB Gonzaga Mota 3 vagas

João Pizzolatti Enivaldo Ribeiro Jurandyr Paixão

Laprovita Vieira Felipe Mendes Silas Brasileiro

Renato Johnsson Fetler Júnior
Paudemey Avel1no Flávio Derzi PPB
1 vaga VadãoGomes

PSDB
Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basnio Villani Laprovita Vieira

Firmo de Castro Fernando Torres José Janene Luciano Castro

Luciano Castro Mário Fortes Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

Luiz Carlos Hauly Roberto Brant 1 vaga Roberto Campos

Roberto Brant Silvio Torres

PT PSDB

Celso Daniel José Fritsch Rrmo de Castro Antônio Feijão
Conceição Tavares José Machado Luiz Carlos Hauly Femando Torres
José Fortunati Paulo Bemardo Marconi Perillo

PDT Veda Crusius 2 vagas

Airton Dipp Femando Lopes PT
Matheus 8chmidt Femando Zuppo José Fortunati Ana Júlia

PUPSDlPSC José Pimentel Maria Concéição Tavares

Francisco Horta Eujácio Simões· Nedson Micheleti Paulo Bemardo

PSBlPMN PDT

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior
Coriolano sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PedoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda Bloco (PLlPSDIPSC)

Secretária: Marlene Nassif Francisco Horta Eujácio Simões
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-7067f706617Ô52

COMISSÃO ESPECIAL
Bloco (PSBlPMN)

DESTI~:I~:':i:t:~EA~E~~X~~~OSDE

Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS PCdoB

AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, Ségio Miranda Aldo Rebelo
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA

CONSmUlçÃO FEll~,RAL
Secretário: Silvio Sousa da Silva

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB) Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11-8aIa 12o-B-AIaNova .
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB) . Telefone: 318-7052



Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muda/en
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp. -Anexo J18alas 131-e1135-e -Ala Nova
Telefones: 318-706117065/7052 '

" COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
N2 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N24.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PT

I 22 Vice-Presidente: Remi Trinta
I 32 Vice-Presidente:

Relator: Ursicino Queiroz

Titulares Suplentes

PFUPTB

Fernando Gonçalves Antônio Geraldo
Jaime Martins Arolde de Oliveira
Luiz Moreira Benedito de Lira
Maluly Netto Betinho Rosado
Paulo Cordeiro Eliseu Resende
Ursicino Queiroz João Iensen
1 vaga Philemom Rodrigues

PMDB

Chicáo Brígido André Puccinelli
Edinho Araújo Luiz Fernando
Euler Ribeiro Nicias Ribeiro
Laíre Rosado 3 vagas
Remi Trinta
Wagner Rossi

PPB

Laura Carneiro Carlos Airton
Maria Valadão Carlos Camurça
Valdenor Guedes Felipe Mendes
Wagner Salustiano Rogério Silva
1 vaga Valdomiro Meger

PSDB

i Elias Murad B.SáI Sebastião Madeira Eduardo Mascarenhas
Tuga Angerami Jovair Arantes

i Vanessa Felippe 1 Vaga

I PT
I
I Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
I

Esther Grossi GilneyViana
Marta Suplicy Humberto Costa

PDT

Antônio Joaquim 2 vagas

Eurípedes Miranda

PUPSDlPSC

Roland Lavigne José Egydio

PSDIPMN

Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Dráusio Coutinho'
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11-8aIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-7065/706617052

Aldo Rebelo

FranciSco Rodrigues

Fernando Lopes

Fernando Oiniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante,

Autor: Senado Federal

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo santos
1 vaga

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

José Jorge
Paulo Cordeiro

por

PPB

PSOB

PMOB

PCdoB

PUPSOIPSC

Oanilo de Castro
Jovair Arantes

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

M,ilton Mendes
sandra Starling

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Eurípedes Miranda
, "

De Velasco

Aldo Arantes

Proposição: PL n2 4.591194

Presidente: Laíre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Niclas Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

PDT

22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Suplentes

Mauri Sérgio
Wilson Branco

1 vaga

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PT

PPB

PSDB

PMDB

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Aníbal
Márcio Fortes

Albérico Rlho
Eliseu Padilha
sandro Mabel

Benito Gama
Carlos Alberto
JoséTude
Manoel Castro

Izid6rio Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Fernando Gomes
Luiz Braga

PUDB

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro

PPB Miro Teixeira Fernando ZUppo

Bloco (PUPSDlPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, DI; 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEe-9195 Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Arnon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

PSDB

PT

PDT

PLlPSDlPSC

Marconi Perilla
Moacyr Andrade

2 vagas

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

Alcides Modesto
José Pimentel

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Ana Clara serejo
l..oat SeIV. Com. Esp. -hmtD 11- S8Ias 131.c1135-C-Pav. SJp.
Telefones: 7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (POT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMOB)

Beto Lélis

PSBJPMN

Bosto França

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Carios Alberto
Couraci Sobrinho.

Roberto Pessoa
Vilson santini



PMDB

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
sandro Mabel

PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

PSDB

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PT

Fernando Ferro
José Pimentel

PDT

LeonelPavan

PLJPSDlPSC

1 vaga Wagner Rossi
:

Albérico Filho I PPB1
Hermes Parcianello 1

Marcelo Teixeira i Costa Ferreira Adylson Motta
Dolores Nunes Mário de Oliveira
Gerson Peres Roberto Balestra

Marcos Medrado Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque
Paulo Bauer Prisco Viana Welson Gasparini

Roberto Balestra PSDB

Danilo de Castro Ezídio Pinheiro
Ceci Cunha I Régis de Oliveira João Leão

Sylvio Lopes Robério Araújo Jorge Anders

I Vicente Arruda Saulo Queiroz

João Coser
PT

Milton Mendes Domingos Dutra Fernando Ferro
Hélio Bicudo José Machado

José Maurício
Marcelo Deda Pedro Wilson

PDT

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 ~ salas 1:;ll-e/l35-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
155, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARÁGRAFO 1RDO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-Ol55J9S Autora: Cldinha Campos

Presidente: Vicente cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: VlC9nte Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLJPTB

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: Salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFUPTB

De Velasco

Adelson Salvador

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro (PPB)
Murllo Pinheiro

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

PMDB

BLOCO PSBIPMN

AntOnio Brasil
Confúcio Moura

Alceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Cidinha campos
Silvio Abreu

11 BLOCO PLJPSDIPSC

Francisco Rodrigues

I
I

Beto LéUs

PCdoB

! Aldo Arantes Haroldo Lima

I Secretária: Ângela Mancuso
I Local: serv. Com. Especiais-Anexo li-saia 12o-B-Ala Nova

Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

1 vaga

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

JoséTude
Luiz Braga

Phllemon Rodrigues
Salomão Cruz

Ursicino Queiroz

PMDB

PSB/PMN

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Ali
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
JOSé Luiz Clerot
Luiz Fernando

Eujácio Simões



PSBlPMN
Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DE;STINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS' 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CAONSTITUIÇÃO FEDERAL, ,

E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~S
A NIVEL DA UNIAq, ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Pedro canedo

Jandira Feghali

Ubaldino Júnior

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

3 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro',

Alcione Athaycle
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

PT

PPB

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBlPMN

PUPSDlPSC

Elcione Barbalho
Olávio Rocha

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

i

I Carlos Mosconi
Ceci Cunha

, Jovair Arantes
i Osmânio Pereira

Adylson Motta
; Jofran Frejat
, José Unhares
I Moacyr Andrade
\ Sérgio Arouca (PPS)

I Eduardo Jorge
: Humberto Costa
; José Augusto

I
: Serafim Venzon
I Vicente André Gomes

I
I LuizBuaiz
I
I
I Alexandre Cardoso

i
I Agnelo Queiroz
I

I Secretária: Marlene Nassif
I Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 120-B .... A1aNova

Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUAR~NTA) SESSÕES, PROFERI~
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N51 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ)ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-Q084191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Trtan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)

I 32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia

I
, Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

1 vaga : Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Suplentes

Ivan Valente
Marta Suplicy

Elcione Barbalho
Rita Camata

Aníbal Gomes

Giovanni Queiroz

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça

Rogério Silva (PFL)

Expedito Júnior (PPB)

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PT

PPB

PDT

PSDB

PLlPSDlPSC

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

João Thomé Mestrinho

Elton Rohnelt

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Antônio Joaquim

PMDB

Proposição: PEC-0169J93

PFUPTB

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 VICEl-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcísio Perondi

Titulares

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondl



Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo" - Sala 1O- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NR~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposlçlo: PEC-46J91 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 VICe-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Paulo Titan 1 vaga
PPB

Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgflio 1 vaga

PT

Ana Júlia Adão Pretto
Paulo Rocha Alcides Modesto

PDT

Wolney Clueiroz Wilson Braga

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues Ronivon Santiago

PSBlPMN

Adelson SalvadorBeto Lélis

Presidente: Wagner Rossi (PUDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Proposição: PEc-96J92 Autor: Hélio Bicudo
e OUtros

1 Vaga

José Egydio

Lindberg Farias

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Adelson Salvador

AntOnio dos Santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Magno Bacelar (s/P)
Silvio Abreu

HeraJlano Anghlnettl
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Elias Abrahão
Hélio Rosas

Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima

2 vagas

PT

PDT

PSDB

PMDB

PBdoB

PSBlPMN

PL/PSD/PSC

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
Ildemar Kussler
Sylvio Lopes

Welson Gasparini

Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Maurício Najar
Nelson Trad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

i
i
I
I Hélio Bicudo
, José Fortunati
i Nilmário Miranda

I
1

, Eurípedes MirandaIWilson Braga

I

I DeVelasco

I

IGonzaga Patriota

'I' Ricardo Gomyde

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131-et135-C-
Ala Nova .
Telefones: 318-7066f7067n052

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Marcos Medrado
Rogério Silva

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PPB

PMDB

Abelardo Luplon
Augusto Viveiros
CartosMagno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger



PCdoB

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSOB
Almino Affonso Danilo de Castro
IIdemar Kussler Eduardo Mascarenhas
Vicente Arruda Paulo Feij6
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

José Genoíno Luiz Mainardi
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

POT

~nioBacci Coriolano sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Bloco (PUPSOIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Aldo ArantesHaroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E~ AO ARTIGO 8!l DO

ATO DAS DISr:'OSIÇÕES CONSTITUCiONAIS
. TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,

ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES. MILITARES".

Proposlçio: PEC-188J94 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho '

Titulares Suplentes

PFlIPTB

Proposição: PEC-33195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFUPTB

Silvio Abreu

2 vagas

Feu Rosa
Roberto Brant

Inácio Arruda
Pedro Wilson

Expedito Júnior

Raquel Capiberibe

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá

Renato Johnsson
1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Duma Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco

Aníbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Clgnachi

PT

PPB

POT

PSOB

PMOB

PSBlPMN

PUPSOIPSC

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Euler Ribeiro
José Aldemir
Lídia Ouinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eurípedes Miranda

I Roberto Valadão

Eujácio Simões

f Gilney Viana
, José Pimentel
I

! Augusto Nardes
; Jair Bolsonaro

Marcos Medrado
1 vaga

Sylvio Lopes
: Tuga Angeramí

I

I Secretário: Sílvio Sousa da Silva
I Local: servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-C/135-C-Ala Nova
I Telefones: 318-7061/706517052

, COMISSÃO ESPECIAL
I DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
'I· EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE NMODIFlCA
I O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
1 ESTAB~LECE NORMAS DE_TRANSiÇÃO E
I DA OUTRASPROVIDENCIAS".

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

PMOB

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho

Rita Camata
Eduardo Mascarenhas

PSOB

Arnaldo Madeira



PCdoB

Jandíra Feghali Agnelo Queiroz

secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO NS!1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC-163195 Autor: Poder executivo

Presidente: Pedro Novais
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: MelUllI-5aIas 131-et135-C- AJa Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA,Ã CONSTITUIÇ~O
NS! 2-A, DE 1995, QUE "DA NOVP. REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSmUIÇAO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
19 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
39 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Edson Soares Paulo Ritzel
Feu Rosa Pedro Novais

Osmanio Pereira Ubaldo Correa

PPB
Célia Mendes Anivaldo Vale

Jair Siqueira Luciano Castro
Paulo Paim Marcio Reinaldo Moreira

Pedro Valadares Wagner salustiano
Valdenor Guedes

PSDB

Adroaldo Streck
Arlindo Chínaglia Antônio Kandir
Humberto Costa Feu Rosa

José Pimentel Márcio Fortes

PT
Cidinha Campos

Padre Roque1 vaga
Paulo Bernardo
Teima de Souza

Pedro Canedo
PDT

Ubaldino Júnior
Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anlzio

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

PDT

Eurlpedes Miranda
1 vaga

PLlPSDIPSC

Luiz Buaiz

PSBlPMN

Alexandre Cardoso

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano'
Rodrigues Palma

PMDB

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

Vilmar Rocha

Anlbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot

PLlPSDIPSC

PSBIPMN

PMDB

Hélio Rosas
Hermes Parcianello

Paulo Titan

Afzira Ewerton
Pauderney Avelino
Silvemani Santos

1 vaga

Firmo de Castro
João Leão

Robério Araújo
Veda Crusius

João Fassatella
José Machado

Sandra Sfarling

Airton Dipp
Fernando Lopes

Expedito Júnior

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelfi

Armando Costa
Moreira Franco



Pedro Novais 1 vaga PT

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Salas 131-C/135-e - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENI?A A CONSTITU!ÇÃO 25-A, DE 1995,

QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 52 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFlNrnVAMENTE A
INVIOLABiliDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEe-25195 Autor: 8evirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: selvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando Abílío (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PLJPSDIPSC)

Bloco (PSBIPMN)
Raquel Capiberibe Adelson salvador (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173195, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS. GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)

1

32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

I PFLJPTB

Bloco (PLJPSDIPSC)

Ana Júlia
Padre Roque

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz

Jaime Femandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)

Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Wilson Branco

1 vaga

Adroaldo Streck
João Leão

Marconi Perillo
1 vaga

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Cavallazzi'

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Serafim Venzon

Luiz Buaiz

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco .

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

Rávio Derzi
Gerson Peres

I
Jair Bolsonaro

I Roberto Campos

I Vadão Gomes

I
Almino Affonso

I Leônidas Cristino
I Márcio Fortes

Roberto Brant

Ênio Bacci

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

Marcelo Déda
sandra Starling

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

Expedito Júnior

Antônio Balhann
Welson Gasparini

Ibere Ferreira .
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PPB

PSDB

PMDB

PDT

PT

PSDB

PPB

Eujácio Simões

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Coriolano Sales

Hélio Bicudo
Milton Temer

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Alclone Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

Armando Abília
EdinhoBez
Nilton Baiano (PPB)

salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira Marcelo Deda

PT
Celso Daniel'



Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella

PDT PDT

Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga

Bloco (PSBIPMN) PUPSDIPSC

Alexandre Cardoso Nilson Gibson I Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC) PSBIPMN

Eujácio Simões Maurício Campos Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Jandira Feghali

Ivandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Sérgio Barcellos
. Wilson Cunha

PPB

PMDB

PCdoB

Agnelo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1991, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONST!TUIÇÃO FEDI;RAL." (R;STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBLlCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEc-41191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Femando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

Albérico Cordeiro
Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Suplentes

Arthur Virgílio
Eduardo Barbosa

Jayme santana
Roberto santos

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano

Noel de Oliveira
Simara Ellery

2 vagas

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues

Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti

. Wilson Cunha

PSDB

PMDB

PFUPTB

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes ..
Mussa Demes

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo (1- salas 131-C/135
Telefone: 318-7061/7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares

Chicão Brigido.
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni .
Pedro lrujo

PPB I Basílio Villani Cleonâncio Fonseca
I Gerson Peres Felipe Mendes

Basílio Billani Cleonâncio Fonseca ! Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Gerson Peres Felipe Mendes I Nelson Meurer Salatiel Carvalho
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl Telmo Kirst Talvane Albuquerque
Nelson Meurer Salatiel Carvalho I

Talvane Albuquerque PSDB

PT Eduardo Marcarenhas Arthur Virgílio
AávioArns Jayme santana

Celso Daniel Chico Ferramenta Luiz Fernando Roberto Santos
l·



1 vaga

PT

1 Vaga Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PDT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella
Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Eujácio Simões

PSBlPMN

PUPSDIPSC

Renan Kurtz
1 vaga

Sérgio Guerra

1 vaga

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Cidinha campos
Silvio Abreu

PT

PDT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

Socorro Gomes

PCdoB

Jandira Feghali

BLOCO PUPSDIPSC
Francisco Rodrigues De Velasco

Haroldo Lima

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro .

Adelson Salvador

PCdoB

BLOCO PSBlPMN

Aldo Arantes

Beto Lélis

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Espedais - Anexo 11 - sata 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJ1TUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: saJomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Suplentes

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

PMDB

BLOCO PFUPTB

Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-70651706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres

PPB

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

I
Antônio Brasil
Confúcio Moura

I João Thomé Mestrinho

I

I

PMDB

PPB

Luiz Fernando
Otávio Rocha

Udson Bandeira

Benedito Guimarães
Carfos Camurça
Ludano Castro

1 vaga'



PSDB

Robério Araújo João Maia
Tuga Angerami Sebastião Madeira

PT

Domingos Dutra Ivan Valente
GilneyViana Marta Suplicy

PDT

1 vaga Giovanni Queiroz

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Bloco (PUPSDIPSC)

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

Carlos santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
LeonelPavan

Pedro Valadares

PT

PDT

PSB

PCdoB

Cunha Lima
Marconi Perillo

Zé Gerardo

João COser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Dipp
Femando Lopes

Ricardo Heráclio

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTívEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEc-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22Vice-Presidente: Maio Negromonte (f'>SDB)
32Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Proposição: PECo256195 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccineflí (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Socorro Gomes

Eujácio Simões

Expedido Júnior

Hermes Parcianello
José Aldemir

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Antônio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura

Femando Gonçalves
Murilo Domingos

Osmir Lima
Paes Landirn

PUPSDIPSC

Bloco (PPBIPL)

Haroldo Lima

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CONT~IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇA9 OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

André Puccinelli
Armando Abnio
Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
Max Rosenmann
1 vaga

I Alcione AthaydeAntOnio Aureliano

João PizzoJatli
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

JoséTude
Lima Netto

Murilo Domingos
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Titan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PSDB

PMDB

AntOnio FeJJão

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos COutinho

Alberto Silva
Aníbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Basilio Villanl
Car10s Camurça
Enlvaldo Ribeiro
Marcos Medrado
salatle/ Carvalho



José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Roberto Campos
1 vaga

Luiz Buaiz
Nelson Meurer

Roberto Balestra
Talvane Albuquerque

1 vaga

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

PSDB

PT

Adroaldo Streck
Alexandre santos

pedoB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 sala 120-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~nTUlçÃO N2 17195, QUE

11 ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃo
FED,ERALII (FlXAN,DO EM NO MINIMO 5 E

NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Ant6nlo Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)'
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Antônio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Ênio Bacci

Darci Coelho
3 vagas

Nilson Gibson

Eujácio Simões

Suplentes

JoséTude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Carlos santana
Domingos Dutra

candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

PDT

PPB

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

A1zira Ewerton
Benedito Guimarães

, João Paulo
: José Fritsch

: Airton Dipp

!
José Carlos sabóiaI

!
I
I
Ii Francisco Horta

; Secretário: Mário Drausio CoutinhoI Local: Anexo 11- salas 131-e/135-C
i Telefone: 318-706517066/7052

COMISSÃ9 ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN.oA A CONSn1l!lçÃO N257,
DE 1995, QU': liDA NOVA REDAÇAO AO ARn
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTAnVO).

Proposição: PEe-S7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)

1

12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)

I 32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares

I
Bloco (PFLlPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de PaulaI Benedito de Ura

, Hugo Lagranha

3 vagas

Ricardo Haráclio

LeonalPavan

Ceci Cunha
Marconi Perillo
Roberto Rocha

Sebastião Madeira
Silvio Torres

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PT

PDT

PSB

PSDB
Alexandre Santos
B. Sá
Carlos Mosconi
Osmànio Pereira
Vicente Arruda

Serafim Venzon

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Sérgio Guerra

Carlos Melles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

PMDB

carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

I
1 José de Abreu

Vicente Arruda

PSDB

PT

celso Russomanno
1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

PPB

carlos Airton
Pedro ,Valadares (PSB)

1 vaga

I João Fassarella
! sandra Starting

I Matheus Schmidt
!

PDT

Ana Julia
João Paulo

Coriolano sales



Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretáno: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 118a1as 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO.!'lSTlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Carlos Pannunlio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Suplentes

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Autor: Fernando Gomes

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Titulares

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

i Proposição: PEC-169195
i
I Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
J 12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
I 22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
j 32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunlio (PSDB)
i Relator: João Maia (PFL)

i

I
I

, Darcísio PerondiI José Luiz Clerot

I Nestor Duarte

Gervásio Oliveira

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

José Tude
Rubem Medina

PSDB

2 vagas

Valdomiro Meger

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
NestorOUarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

Antônio Carlos Pannunzio
Ayrton Xerez
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

PDT

José Maurício

PSB

Nilson Gibson

Arthur Virgílio
Antônio Carlos Pannunlio Arthur Virgílio

Celso Russomanno
Celso Russomanno 2 vaga 1 vaga

1 vaga

"PT

Luiz Mainardi José Machado
José Machado Paulo. Bernardo _Iilden sa~~ago -

Tilden santiago

PDT

José Maurício Matheus Sch.mjdt
Matheus Schmidt

PSB

Bosco França (PMN)
Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo 11 8aIa 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. EsPeciais - Anexo 11 8aIa 131
Telefone: 318-7066/7067/7052



Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI Nl! 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVID~NCIASH.

Proposição: PFL-1125195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

PSDB

Bloco (PPB/PL)

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Mário Martins
Moreira Franco

Chico da Princesa Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Carlos Coutinho João Iensen
José Carlos Vieira Magno Bacelar
Lael Varella Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Sérgio Barcellos Rubem Medina

Bloco (PMQBlPSD/PSLlPSC) .

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Franci!?CO Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo" - sala 169-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI Nl! 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO- CABOTAGEM)

Proposição: PL-846195 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: L60nidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

EliseuMoura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Ayrton Xerez
Jorge Andars

Koyu lha
Luiz Carfos Hauly

Roberto Rocha

PSDB

Bloco (PP~/PL)

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Phildmon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrinho
JoséPinotti
Moreira Franco
Paulo Titan

Carfos Santana
João Coser
Teima de Souza

PT

Arfindo Chinaglia
2 vagas

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Jorge Andets'
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha-'

1 vaga

PDT

Miro Teixeira José Maurício PT

Gervásio Oliveira

PSB

. Pedro Valadares

carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arfindo Chinaglia '
2 vagas _



Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
LocaI:,Serv. Com. Esp. -Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N243-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)

João Almeida Confúcio Moura
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi 2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres 2 vagas
Luiz Buaiz

PSDB

Aécio Neves Flávio Artls
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feij6 Ubiratan Aguiar

PT

João Fassarella Ana Júlia
João Paulo 1 v!iga

PDT

Matheus Schmidt Coriolano sales

PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PFUPTB)

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND!, À CONSTITUIÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL". (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC·89195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Adelson salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima Benedito Guimarães
Francisco Horta Felipe Mendes
Francisco Silva 1 vaga

PSDB

Nicias Ribeiro Fátima Pelaes
Roberto Santos OIávio Rocha
Zulaiê Cobra Salomão Cruz

PT

Domingos Dutra José Fritsch
Luiz Mainardi Milton Mendes

PDT

LeonelPavan Luiz Durão

PSB

Alexandre Cardoso Beto Lélis

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PL·1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

José Maurício

Suplentes

Pedro Valadares

Autor: Rita Camata e OUtros

PDT

PSB

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

Proposição: PEc-43195

Gervásio Oliveira

Miro Teixeira

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares



Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jorge Wilson Herculano Anghinetti
Severino Cavalcanti Wagner salustiano

PSDB

Celso Russomanno Osmânio Pereira
Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues
Tuga Angerami 1 vaga

PT

Jair Meneguelli José Genofno
Nilmário Mirandá Marta SUplicy

PDT

Sérgio Carneiro Vicente Andre Gomes

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. 'deOliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 1.325, DE
1995, QUE· "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
'CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DEC;ULTlVARES - CNRPC,
INSTITUI O DI~EITO DE PROTEÇ~O DE

CULTIVARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",
E Nl! 1.451,DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

PROTEÇÃO DE CULTIVARES "
E DÁ OUTRAS' PROVIDÊNCIAS".

Bloco (PFLlPTB)

Corauci Sobrinl)o
Eliseu ReSêride

Fátima Pelaes (PSÓ13)

Bloco (PPBIPL)

Vilson Santini
Werner Wanderer

B'oco(PMD~SDIPSLlPSC)

André Puccinelli
Roberto Paulino

4 vagas

Roberto Pessoa
Rogério Silva

Oilso Sperafico
Ivo Mainardi
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga

Inácio Arruda Socorro Gomes

Secretária: Rejane'S. Marques
Local: Servo Com. Esp; - Anexo·lI- sala 169-B·
Telefones: 318-70611706517052

COMiSSÃO ESPECIAL'

DESTINADA A 'PROFERIR .PARECER À ,
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS

" .ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS. ,-,
Pr~posiçãO: PEC·22J95 Autor: José Janene e OUtros

PreSkleóte: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PRB).
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

. Titulares Suplenm.

Bloco (PFLlPTB)

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz

Augusto Nardes Anivaldo Vale
I Herculano Anghinetti Oilceu Sperafico
I Hugo Biehl Mário Cavallazzi
I
I

Renato Johnsson 3 vagas
Roberto Campos

I
Romel Anfzio

I Adelson Ribeiro

PSDB

Arnon Bezerra
I AntOnio Aureliano Ezfdio Pinheiro
I OIávio Rocha João Leão
I Paulo Mourão Jovair Arantes

I 1 vaga Sylvio Lopes

I PT

I Domingos Dutra Ivan Valente
i José Fritsch 2 vagas
i Padre Roque

I PDT

I
ReMn Kurtz Luiz Durão

,PSB

Beto Lélis Gsrvásio Oliveira

PCdoB

Suplentes

Betinho Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
José Borba

Ronivon santiago

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

Titulares

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

Presidente:
12 Vice-Presidente: Valdir Colatto (PMOB)
22 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)

Titulares

Abelardo Lupion
Aroldo Cedraz
Carlos Melles'
Nelson Marquezelli
Odflio Balbinotti



Wilson Cunha Theodorico Ferraço

Bloco (PMOB/PSO/PSUPSC)

Vadão Gomes

PSOB

1 vaga

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi

1 vaga

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes

Nelson Bomier

Bloco (PPB/PL) PT

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Haroldo Sabóia
José Pimentel

POT

José Machado
1 vaga

PSOB
Sílvio Abreu LeonelPavan

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala - 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO •

198195 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NqVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
ALlNEA "A", DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL"~

(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,
MESMO ELEITO VICE)

Proposição: PEC-198195 Auto~: ,S.i1vio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chicáo Brígido (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nadão Gomes (PRB) ,
32 Vice-Presidente: Nelson MarCheian '(PSOS)
Relator: LuciànÓ 'Pi~tio' (RFL)'

Titulare~ 'Sl,lpl~ote,

Bloc,o (PMOBtPSD/PSUPSÇ)

PSB

Raquel Capiberibe Beto LéUs

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO A
AÚNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

co~smulçÃoFEDERAL". •
(ACUMULAÇAO DE CA~GOS - ODONTOLOGO)
Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL) .
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vicé-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSOB)
Relator: Paulo Ritzel, (PMOB)

Titulares 'Suplentes

Bloco (PF.L.íPTB)

Antônio Feijão
Arnon Bezerra
Olávio Rocha

José Egydio
.. •Nilton Baiano
,Robério Araújo

Confúcio Moura
lvahdro Cunha Lima

1vaga

,
PSOS'

Bloco (P~"'!->

,Antônio Ueno
.' Mauro Feeury

. Philértlón ROdrigues
Ronivon santiago

BlocO (PMOB~~[)/ps.úPsé)

An(bal Gomes
J),e. Velasco
Paulo Àitzel

Fernando Gonçalves .
Jair'Soà~es

Luiz.Moreira
RoiaM Lávigne

I
I Aylson Motta

I Alceste Almeida

I Jofiao F"ial

I Ceci Cunha
I Jovair Arantes

Nicias Ribeiro

Coriolano sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Domingos Outra
Ivan Valente

ElJdoro Pedl'oza
. Rivaldo Macari
Roberto PauJino

PT

POT

PSB

I, I'

Bloco (PFLJPTB)

.Ja'sé·MúcioMonteiro

,Raul Belém
Rodrigues Palma
. Rt.lbem'Médiná

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6

Matheus Schinidt

Fernando Ferro
sandra Starling

Efraim Morais
Luciano Pizzatta
Maluly Netto
Nelson Trad

Chicáo Brígido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

À1~~ro Valle
A'f'J' Valadão
i i J >

Bloco (PPB/PL)

Bonifãéió de Andffidá
José Janene

ArÚndo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa



Nilson Gibson Gonzaga Patriota

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Especiais, Anexo" - sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NlI 201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉTIMO DO ARTIGO 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEe-201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
• o Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
2" Vice-Presidente: Silvemanl santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco,(PFLJPTB)

. Bloco (PMDB.(PSDIPSLlPSC)

BIo~o (PPBlPL)

BIoco(PMD~SDWSLJPSC)

Jofran Frejat
5 vagas

Ceci Cunha
Luiz Fernando

Márcia Marinho
Tuga Angerami

1 vaga

Haroldo Sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
, saraiva Felipe

2 vagas

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azi

Ursicino Queiroz
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Autor: Vic Pires Franco

Suplentes

PT

PDT

PSDB

Bloco (PFLJPTB)

Proposição: PL-464195

Titulares

Carlos Magno
Costa Ferreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura carneiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI NlI 464, DE

1995, QUE "ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO
TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃO.SOCIAL AQS

PORTADORES DE DEFICIENCIA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Lídia Ouinan
Nicias Ribeiro (PSDB)

I
, Olavo Calheiros

RitaGamata
i Rivaldo Macari
I Simara Blery
I
I Bloco (PP~L)

I A1easte Almeida
I Pedro Corrêa
I Robério Araújo
I 3vagas

Arnon Bezerra
B.Sá

I Fátima Pelaes
F1ávioAms

I Jovair Arantes

I João Fassarella'
Paulo Paim
Waldomiro FIOravante

3 vagas

Mário Martins
Rivaldo Maceri

1 vaga

Carlos cardinal

Ademir Lucas
Ildemar Kussler

Itamar Serpa

Ciro Noglleira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

PDT

PSB

Renan Kurtz

PSDB

Antônio dos santos
Nelson Marquezellf
Régis de Oliveira
Vilmar F:\ocha '

Euler Ribeiro (SIPart.)
Melquíades Neto (PMN)
Olavo calheiros'

José Unhares
OdelmoLeão
Silvemani santos

B.Sá
Femando Torre~

Luciano Castro

João Coser
Paulo Delgado

Fernando Ribas Carli

Gonzaga Patriota

PT
Serafim Venzon

João Fassarella
João Paulo

'pDT
Alexandre Cardoso

Edson Ezequiel

PSB

Ubaldino Júnior Inácio Arruda

PSB

PCdoB

Renan Kurtz'

Pedro Valadares.

Ricardo Gomyqe ,

Secretll ria: EcIá calheiros BIspo
Local: fierv. Com. EspecIals- Anexo 11- Sala 169-B
Telefon ~s: 31 ~-6870417052 '

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: servo Especiais, Anexo 11- sala 169-B '
Telefones: 318-706617067 '



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA- DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
N1l40, DF 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLI~~".

Proposição: PEC-40195 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
32 Vice-Presidente: LeOnidat; Gristino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Rem/Trinta,
.. 1 vaga'

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDBj
Silas Brasileiro (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E AS QUESTÕES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo·Cedraz .
. Simara Elléry

Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- sala 131-e - Ala Nova
Telefones: 318-706617065/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos·Alberto
Albérico Cordeiro .
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - salas 131-e1135-C
-Ala Nova
TE\lefc;mes: 318-7065/7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR, POR 60:DIAS~ A.
- - 'éOMISSÃO ESPECIAL DE MORTOS E

DESAPARECIDOS,IN'SnTUíDAPELA LEI
Nll.9.140, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO

SUL no ESTADO DO PARÁ, ONDE· OCORREU .
A·GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM
PANHAR QS TRABALHOS DI§ LOCALIZAÇÃO,
EXUMAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS CORPOS
..:.DOS GUERRILHEIROS MORTOS

Costa Ferreira
. Lael Varella .

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues .

PSOB

Davi Alves Silva
Ushitaro'Kamia

1 vaga ': •

Bloco (PPBIPL)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
Régis de Oliveira

Alberto Silva
Mário Martins.
Oscar Andrade

Agnaldo Timóteo
Carlos Camurça
Nilton Baiano

Antônio Carlos Pannunzjo
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Santana
João Coser

PT

Arnaldo Madeira
José Chaves

VíttQrio MedioU

Alcides Modesto
, João Paulo-

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcio ~oura (PMDB)
Emerson'Olavo Pires (PMD
Expedito 'Júnior (PPB)
Fetnatldó Lopes (PDT)
Flávio Ams (PSDB)
Haroldo Lima (PCdoB)

Jarbas Lima (PPB)
Lindberg Farias (PCdoB)

Nilmário Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSB)·

Pedro·WilsOn (PT)' .
Roberto Valadão (PMDB)

Seralim Venzon..

por·

PSB

COMISSÃO EXTERNA

PARA LEVANTAR A QUESTÃO DO GARIMPO DE
Vicente André Gomes ' SERRA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA

ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE O~RO .
DA SERRA LESTE 00 eSTADO DO PARA

Raquel Capiberibe Ubaldino Júnior .'

Secretária: Angela Mancuso .
Local: Serv. Com. Especiais'-' Anexo U'- sala 169,B
Telefone: 318-6874n052

AntOnio Feijão (PSDB)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (ROi)
José Priante (PMDB)

Paulo Rocha (PT)
',.Philemon Rodrigues (PTB)

. Ronivon santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)
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