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1 - ATA DA 151 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 11 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 511 LEGISLATURA, EM 10 DE
MARÇO DE 1999

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do expediente

OFíCIOS

NQ 294/99 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PLF, informando os depu
tados que farão parte da Comissão Especial
destinada a elaborar anteprojeto com vista à
reforma do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. 08552

NQ 344/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PLF, informando que o Deputado
Paulo Magalhães deixa de integrar a Comissão
de Relações Exteriores. 08552

NQ 0345/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, informando que o Deputado
Elton Rohnelt deixa de integrar a Comissão de
Minas e Energia..................................................... 08552

NQ 0346/99 - Do Senhor Deputado Inocên
cio de Oliveira, Líder do PFL, informando que o
Deputado Elton Rohnelt passa a fazer parte da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 08553

NQ 0347/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, informando que o Deputado
Roland Lavigne deixa de integrar a Comissão de
Seguridade Social e Família. 08553

NQ 0350/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, informando que o Deputado
Armando Abílio - PMDB, passa a fazer parte da
Comissão de Seguridade Social e Família. 08553

NQ 0351/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, informando que o Deputado
Osvaldo Coelho deixa de fazer parte da Comis-
são de Finanças e Tributação. 08553

NQ 0352/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, indicando os deputados
do PFL que farão parte da Comissão Externa
destinada a "verificar as condições da população
da região "Raposa-Serra do Sol", situada nos
Municípios de Normandia, Uiramutã e Pacaraima,

Estado de Roraima, e discutir com a classe políti
ca local e segmentos produtivos os reflexos que
decorreram da demarcação contínua de terras, e
que gerou a expulsão de grandes e pequenos
agricultores e pecuaristas, com sério reflexo na
economia de Roraima, atingindo, principalmente,
o abastecimento de arroz e carne em todo o
Estado, gerando protestos indiscriminados de
toda a sociedade roraimense, com verdadeira
convulsão social como divulgado na imprensa
nacional". 08553

NQ 0361/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PLF, informando que o Deputado
Elton Rohnelt deixa de fazer parte da Comissão
de Minas e Energia.. 08554

NQ 0373/99 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, indicando os deputa
dos do PFL que farão parte da Comissão Exter
na destinada a "visitar os estados atingidos
pela seca e apresentar sugestões sobre o pro-
blema". 08554

NQ 0375/99 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, indicando os deputados
do PFL que farão parte da Comissão Externa
com a "finalidade de acompanhar, participar da
preparação e representar a Câmara dos Deputados
na Segunda Conferência Parlamentar das
Américas".............................................................. 08554-

NQ 236/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Carlos Dunga deixa de participar da Co
missão de Viação e Transportes, passando a parti-
cipar da Comissão de Agricultura e Política Rural. .. 08554

NQ 237/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Hermes Parcianello passa a participar
da Comissão de Viação e Transportes. 08554

NQ 239/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Luiz Bittencourt passa a participar da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática. .. 08555

NQ 240/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado José Borba passa a participar da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias. 08555
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,N2 253/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Laire Rosado deixa de participar da
Comissão de Agricultura e Política Rural.. ....~.......

N2 254/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Gustavo Fruet deixa de participar da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática : :..

N2 255/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Jurandil Juarez passa a participar da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio.....

NQ 256/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado José Priante passa a participar da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática : ..

NQ 257/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Damião Feliciano. p~ssa a integrar a
Comissão de Relações. Exteriores e de Defesa
Nacional. : .

Nll 258/99 _ Do Senhor Deputado Geddel
Víeira Lima, Líder do PMDB"comunicando que o
Deputado Milton Monti deixa de participar da
Comissão de Ciência e TecnQlogia, Comunica-
ç,ão.e Informática ~ .

Nll 259/99. '""" Do. Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima,.Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Glycon Terra Pinto passa a participar
da Com\s,são de Educação, Cultura e Desporto...

N2 267/99 ,.,.. Do senhor. Deputado Geddel
.Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Hermes Parcianellodeixa de integrar a
comissão de' Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Inf0l1l!~tica•.•.• : : ..

NQ ·353199 "". Do .Senhor Deputado Aécio
. Neves, Líder do PSDB, em aditamento ao Ofício
nQ244/99" encaminha a relação dos deputados
do referido. partido, que integrarão as comissões

.i .·Pe.r,r.nanertes ::••, , ..

Nll, 354/99_-:-:..00 Senhor-_ Deputado Aécio
Neves, LjderdQPSpB, soHcitan~oa substituição
do Depu~ado, .A!ltprio Carlos Pannun1;io pelo

'.'peputado José de Abreu na Comissão de Desen-
-volvimen,tp ,U~a",~ e Interior..:..;:•.: : ..

N.2·,433199 -:;' Do Senhorpeputado Aécio
Neves, Líder do,PSDB, indicar.ldoo Deputado B
Sá para () cargo de Vi,oe-Uder do.referido partido.

", N2 .435/99 .... Do Senhor DeputadQ Aécio C:t',

Neves, '., ,1,.Jder doPSDB, indica!1do o Seputado
Sebastião Madeir.a para o cargo de vicé=Üder do
ref~rido partido : ~ :::~.: ..

N2 241/99 - Do Senhor Deputado' Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Jorge Tadeu Mudaren passa a partici
par da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias. 08555

Nll 242/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Llder do PMDB, comunicando que a
Deputada Nair Xavier Lobo passa a participar da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
biente e Minorias. ,08555

N2 243/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Llder do PMDB, comunicando que o
Deputado Antônio Cambraia passa a participar
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. 08555

N2 244/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Alberto Mourão passa a participar da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto. ....... 08555

N2 245/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Flávio Derzi passa a participar da
Comissão de Minas e Energia ~:............... , 08556

N2 246/99 - Do SenhQr Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Pastor Jorge passa a participar da'
Comissão de Relações Exteriores e de 'pefesa~

Nacional :........... 08556

N2 247/99 - Do Senhor Deputado Geddel::
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o .
Deputado Múcio Sá passa a·participar da Comis-,
são de Viação e Transportes. 08556

Nº 248/99 - Do Senhor Deputado Geddel
,Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que.o.
Deputado Carlos Dunga, passa a participar da
Comissão de Viação e Transportes. 08556

Nll 249/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que a
Deputada Ana Catarina deixa de participar da.
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, "
passando a participar da Comissão de Economia, '
Indústria e Comércio ~ '>08556

N1l250/99 - Do SenhorGeddel Vieira Lima,'
Llder do PMDB, comunicando que o Deputado,'
Osvaldo Coelho - PFL, passa a participar da Co-"
missão de Economia, Indústria e Comércio ~.08556

N2 251/99 - Do Senhor Deputado Gedélel',
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Armando Abílio deixa de participar das
Comissões de Desenvolvimento Urbano e Interior
e de Seguridade Social e Família. 08557

N2 252/99 - Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB, comunicando que O·

Deputado Armando Abílio passa a participar da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte~ior. 08557
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REQUERIMENTO

- Do Senhor Deputado Ary Kara, requeren
do o desarquivamento das proposições que rela-
ciona ..

- Do Senhor Deputado José Carlos Vieira,
requerendo o desarquivamento do PL ng2.276/96..

- Do Senhor Deputado Nelson Marquezelli,
requerendo o desarquivamento das proposições
que relaciona .

- Da Senhora Deputada Nice Lobão, re
querendo voto de pesar pelo falecimento do ex-
Deputado Ivar Saldanha, do Maranhão ..

IV - Pequeno Expediente
RUBENS BUENO - Inadmissibilidade da

extinção do vale-transporte ..

AFFONSO CAMARGO - Rejeição à medi
da provisória sobre extinção do vale-transporte...

PAULO PAIM - Apresentação de indicação
ao Ministério da Previdência e Assistência Social
com sugestão de obrigatoriedade de comprova
ção, pelo empregador, dos valores pagos a título
de contribuição previdenciária dos trabalhadores
com carteira assinada. Esgotamento da política
econômica governamental. Recuperação do valor
do salário mínimo e retomada do crescimento
econômico baseado no mercado interno ..

PAULO FEIJÓ - Defesa da manutenção
das dotações orçamentárias destinadas à área
social. · ; - .

ARMANDO ABíLlO - Revogação da pro
posta de extinção da Superintendência do Institu
to Nacional do Seguro Social - INSS, no Estado
da Parafba. Homenagem prestada pelo povo pa
raibano ao Pe. José AntÔnio de Maria Ibiapina
por ocasião do 116g aniversário de seu faleci
mento. Existência de movimento a favor de sua
beatificação. Biografia do sacerdote ; ..

LUIZ CARLOS HAULY - Beneficios pro-
porcionados pela Lei Kandir ao País .

CAIO RIELA - Contrariedade ao aumento
da alíquota da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF ..

LUCI CHOINACKI - Protesto contra corte
de recursos orçamentários destinados à área so-
cial. Criticas à polftica agrícola brasileira ..

ADÃO PREno· - Efeitos do acordo cele
brado entre o Governo brasileiro e o Fundo
Monetário Internacional - FMI. Repúdio ao
Programa Agricultura Familiar, Reforma Agrária
e Desenvolvimento Local para um Novo Mundo
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Nll 212199 - Do Senhor Deputado Odelmo Nll 017/99 - Do Senhor Deputado Sérgio
Leão, Líder do PPB. indicando o Deputado Minmda, solicitando o d~sarquivamento do PL
Herculano Anghinetti para integrar a Comissão nll 1.922196 e da PEC nll 584/98. 08563
de Economia, Indústria e Comércio. 08561

Nll 215/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Almir
Sá para integrar a Comissão de Viação e Trans-
portes..................................................................... 08561

Ng 216/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Uder do PPB. indicando o Deputado
Sérgio Barros. PDT, para Integrar a Comissão da
Amazônia e Desenvolvimento Regional. 08561

Nll 217/99 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Lfder do PPB, indicando o Deputado Paulo
de Almeida para integrar a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meío Ambiente e Minorias. ......... 08561

Ng 106/99 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado
Luiz Antônio Fleury para integrar a Comissão de
Trabalho. de Administração e Serviço Público. .... 08561

NR 107199 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando o Deputado
Albérico Cordeiro para integrar a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. . 08561

Ng 076/99 - Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT, indicando o Deputado
Roland Lavigne para integrar a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. 08562

Ng 079/99 - Do Senhor Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT,. solicitando alterar a
representação do PDT na Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, deixando ao
Deputado Airton Dipp a condição de Titular do re-
ferido Órgão Técnico. 08562

Nll 020199 - Da senhora Deputada Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSBlPCdoB,
indicando o Deputado Pedro Eugênio para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos "
e Fiscalização. 08562

Nll 023/99 - Da Senhora Deputada Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar PSBlPCdoB.
indicando os Vice·Líderes do referido Bloco. 08562

Nl! 033199 - Da Senhora Deputada Maria
Elvira, Presidente da Comissão de Educação.
Cultura e Desporto, comunicando que foi eleita
Presidente da referida comIssão. 08562

Nll 008/99 - Do Senhor Deputado AntOnio
Carlos Pannunzio, Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, infor
mando que foi eleito Presidente da referida co-
missão. 08563

Nll 008/99 - Do Senhor Deputado Rubem
Medina, requerendo o desarqulvamento do PL
nll·4.612/94 ;........... 08563
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Rural, anunciado pelo Governo Fernando Henri- JOSÉ CARLOS ELIAS - Atendimento, pelo
que Cardoso. 08572 Governo Federal e pelo Conselho Deliberativo da

TELMA DE SOUZA -Indignação'com o as- Política Cafeeira, à pauta de reivindicações apre-
sassinato de três jovens na Baixada Santista, Es- sentada pelos produtores de café do Estado do
tado de São Paulo, praticado por policiais milita- Espírito Santo. 08579
res. 08572 NEIVA MOREIRA - Impropriedade da in-

EULER MORAIS - Protesto contra corte de clusão, pelo Departamento de Comércio dos Es-
recursos orçamentários destinados à área social. tados Unidos da América, do Brasil em processo
Anúncio de encaminhamento de indicação aos sobre prática de dumping e concessão de subsí-
Ministérios da Fazenda, da Saúde e da Previdên- dios na exportação de produtos planos laminados
cia e Assistência Social sobre a necessidade de a quente. 08580
apresentação de relatório acerca da arrecadação RUBENS BUENO (Pela ordem) - Apresen-
e aplicação dos recursos advindos da Contribui- tação de projetos de lei sobre inclusão da discipli-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira - na de Medicina Legal em cursos de Direito, rotu-
CPMF..................................................................... 08573 lagem de produtos comercializados como com-

CARLOS SANTANA - Apelo ao Ministro plementos alimentares e como fontes naturais de
José Serra, da Pasta da Saúde, para concessão elementos químicos e alteração da Lei de Diretri-
de audiência a servidores contratados pela Fun- zes e Bases da Educação Nacional. 08581
dação Nacional de Saúde, em iminência de de- MARÇAL FILHO - Necessidade de cobran-
missão. 08574 ça, pela Casa, às autoridades governamentais

ROLAND LAVIGNE - Responsabilidade do responsáveis pela fiscalização e controle de pre-
Congresso Nacional com a aprovação da Contri- ços, de repressão aos abusos praticados na ma-
buição Provisória sobre Movimentação Financei- joração de preços de bens e de serviços.............. 08581
ra - CPMF. Apoio à proposta de reforma do Po- EURípEDES MIRANDA - Repúdio à apro-
der Judiciário. Discrepância existente no Sistema vação, pela Casa, da Contribuição Provisória
Único de Saúde - SUS, relativamente à distribui- sobre Movimentação Financeira _. CPMF.
ção de recursos per capita por Estado. Proble- Perspectiva do agravamento da problemática so-
mática da seca e da fome na Região Nordeste.... 08574 cial com a elevação dos custos do setor produti-

ANTONIO PALOCCI - Artigo publicado no vo naciortal............................................................. 08581
jornal Correio Braziliense, de autoria da jornalis- CLAUDIO CAJADO - Reflexos negativos
ta Cynthia Garda, sobre a não ~Iicação no País da política de juros altos no setor produtivo nacio-
de dispositivo legal assegurador da gratuidade do nal. 08583
registro de nascimento. Lançamento, pelo Minis- SIMÃO SESSIM - Encontro de Parlamenta-
tério da Saúde, do Plano Naciona.l de Controle da res federais e estaduais representantes da Baixada
TuberculOse , '........................... 08575 Fluminense para discussão de Macroprojeto Inte-

MANOEL CASTRO - Caráter político de grado de Desenvolvimento Socioeconômico da
reunião promovida pela Conferência Nacional região. Preocupação com o grave quadro da saú-
dos Bispos do Brasil - CNBB, para debate sobre de pública no Estado do Rio de Janeiro................ 08583
o lema da Campanha da Fraternidade de 1999: EDINHO BEZ - Propósito de realização,
"Sem trabalho Por quê?" 08576 pelo orador, de reunião com lideranças carnava-

VALDECI OLIVEIRA - Prejuízos causados lescas do Município de Laguna, Estado de Santa
aos trabalhadores rurais em decorrência do corte Catarina, com o objetivo de retorno, no próximo
nos recursos orçamentários do Instituto Nacional ano, dos desfiles das escolas de samba da locali-
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Pro- dade. 08584
pósito do Governo Federal de efetiva inviabiliza- DR. HÉLIO (Pela ordem) - Apresentação
ção da reforma agrária no País ~...... 08576 de projeto de lei sobre estabelecimento de penas

CLEMENTINO COELHO - Proposta de aos responsáveis pela veiculação de pornografia
criação, pela Casa, de medida legislativa com o infantil. Encaminhamento de indicação ao Minis-
objetivo de aplicação em programas sociais do tério da Saúde para prioridade do desenvolvi-
Governo de parte dos lucros auferidos pelos ban- mento de pesquisas destinadas à produção de
cos com a desvalorização da moeda brasileira..., 08577 vacinas contra doenças endêmicas e epidêmicas,

LAEL VARELLA - Artigo "Segurança Públi· no acordo firmado com o Instituto Internacional
ca Como Tema", do Delegado Dionfsio Pires de de Vacinas da Coréia. 08585
Andrade, do Municrpio de Jundiar, Estado de São POMPEO DE MAnOS (Pela ordem) -
Paulo....................................................... 08578 ,Apresentação à Mesa Diretora de requerimentos
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para alteração do dispositivo regimental regula· Social para alteração do benefício de aposenta·
mentado pelo Ató da Mesa nº 63, de 1980, ares· doria rural. '..................... 08591
peito dos trajes permitidos no plenário principal SÉRGIO BARROS - Compromisso do
da Casa e nas Comissões Permanentes; e para Ministro Sarney Filho, do Meio Ambiente, de· revi-
realização de sessão solene pelo transcurso da são da Portaria 16-N, de 1999, expedida pelo Ins~

Semana Farroupilha. .. 08585 'tiMo Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
WELLlNGTON DIAS (Pela ordem) - Apre- Naturais Renováveis - IBAMA, sobre suspensão

sentação à Mesa Diretora de requerimentos de de desmatamento na Amazônia Legal e estabele·
informações à Secretaria Executiva da Câmara cimento de fórum, com os representantes das
de Políticas Regionais do Conselho de Governo bancadas parlamentares na Casa e das classes
sobre obras construídas no Estado do Piauí pelo produtoras da Amazônia, para discussão de es·
Departamento Nacional de Obras Contra as tratégi~~ C!e políti~as públicas para a região. 08591
Secas - DNOCS; ao Ministério do Trabalho e OSVALDO SOBRINHO - Posicionamento
Emprego sobre liberação de recursos à Prefeitu· favorável à transposição de águas do Rio São
ra Municipal de Teresina e sobre análise de pro- Francisco para Estados nordestinos. Documento
cesso pendente na Secretaria Especial de Con· "Transposição das águas do Rio São Francisco
trole das Empresas Estatais - SEST; e ao Minis- para o abastecimento do Nordeste semi·árido:
tério das Comunicações sobre o projeto de cria· solução ou problema?", de autoria de João
ção do Banco PostaL............................................ 08585 Suassuna, pesquisador da Fundação Joaquim

WALTER PINHEIRO - Denúncia de irregu· Nabuco................................................................... 08592
laridades cometidas pelo Prefeito Jadiael Veiga NORBERTO TEIXEIRA - Contradição en·
Morais, do Município de Ibicuí, Estado da Bahia. . 08586 tre as políticas adotadas pelos Municípios de

DR. ROSINHA - Ausência de estrutura Aparecida de Goiânia e Goiânia, Capital de
para atendimento de casos de urgência e emer· Goiás, com relação ao atendimento das carên·
gência em Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 08586 cias básicas das respectivas populações. 08592

LUIZ RIBEIRO - Iminência de paralisação DA. HELENO - Resultado dos trabalhos
das atividades da Associação dos Pais e Amigos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
dos Excepcionais - APAE, de Teresópolis, Estado Educação de Duque de Caxias, Estado do Rio de
do Rio de Janeiro, em decorrência da falta de cri· Janeiro. 08595
tério na distribuição de recursos peja Secretaria CUNHA BUENO - Anúncio de apresenta·
de Assistência Social do Ministério da Previdên· ção de requerimento de informação ao Ministério
cia e Assistência Social. 08587 da Saúde sobre aumentos abusivos nos preços

FEU ROSA - Congratulações à equipe do de remédios. 08596
jornal Correio Braziliense pelo recebimento do JOÃO MENDES - Razões das dificuldades
prêmio World's Best Designed Newspaper, atri· ora enfrentadas pelo Plano R~aJ. 08597
buído pela Society for News Design - SND, se· PAULO ROCHA - Ações do Poder Legisla.
diada nos Estados Unidos da América. 08587 tivo e do Governo Federal para reversão do qua-

MÁRCIO MATOS - Conveniência da rea· dro de desemprego vigente no País. 08598
bertura do posto de serviço do Banco do Estado ARY KARA - Transcurso do 1402 e do 11 Q

do Paraná no Município paranaense de Ventania. 08588 aniversários de fundação, respectivamente,· da ci·
PAULO DELGADO - Opção do Governo dade de São José do Barreiro e do Rotary Club

brasileiro pelo caráter financeiro do processo de Guaypacaré de Lorena, Estado de São Paulo - 9
globalização. Necessidade de maiores investi- de março. 08599
mentos públicos na área de ciência e tecnologia. 08588 JOSÉ CHAVES - Imediata adoção de me·

RENATO VIANNA - Problemas enfrenta- didas permanentes de combatê à fome na
dos pela Universidade Regional de Blumenau - Região Nordeste.................................................... 08600
FURB, pela Universidade do Vale do Itajaí - BISPO WANDERVAL ~ Anúncio de apre·
UNIVALI, e por alunos dessas instituições em sentação de projeto de lei sobre proibição do
razão do atraso no repasse dos recursos do consumo de bebidas alcoólicas nos vôos nacio·
Programa de Crédito Educativo por parte do nais e internacionais. 08601
Ministério da Educação. Sugestões apresenta- PEDRO IRUJO - Necessidade de ação
das pela FURB para modificação do menciona· conjunta de Legislativo e Executivo na agilização
do programa. 08589 da reforma do sistema tributário, na redução das

ENIO BACCI - Encaminhamento de indica- elevadas taxas de juros e na transformação do
ção ao Ministério da Previdência e Assistência Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
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e. Social -:- B~pES~ em Banco de Exportação, NEIVA MOREIRA (Pela ordem) - Lança-
com vistas à superação da crise econômica rei- mento, pela Conferência Nacional dos Bispos do
n!'lnte no País :............................................... OS601 Brasil- CNBB, da Campanha da Fraternidade de

FERNANDO DINIZ -Implantação do curso 1999 sobre o tema: "A Fraternidade e os Desem-
de Desenho Automotivo pela Universidade Esta- pregados", com o lema: "Sem trabalho... Por
dual de Minas Gerais - UEMG, em parceria com quê?". Pronunciamento do Prefeito Municipal
a Fiat Automóveis e a Federação das Indústrias Jackson Lago, de São Luís, Estado do Mara-
do Estado de Minas Gerais. Desenvolvimento, nhão, sobre as causas do desemprego reinante
pelo oftalmologista Etelvino Teixeira Coelho, do no País. 08617
Centro d~ Microci~rgia Refr~tiva e Ex~imer La- ANTONIO CARLOS BISCAIA (Pela ordem)
ser d~ Minas Gerais, da téc:nrca deno~ln~da ex- _ Apoio à campanha promovida pela Assembléia
pansao escleral para correçao da presblopla. ..... 08602 Legislativa do Rio de Janeiro a favor da indicação

GLYCON TERRA PINTO - Compromisso de representante do sexo feminino para preen-
parlamentar do orador com a causa da melhoria chimento do cargo de Ministro no Supremo Tribu-
da educação brasileira. 08603 nal Federal. ,.................................... OS619

EDINHO ARAÚJO - Anúncio de apresenta- JAIR BOLSgNARO (Pela ordem) - Protes-
ção, pelo orador, de projeto de lei de incentivo to contra .a aceitação, pelo Govemo brasileiro, da
aos esportes no País. 08604 imposição do Fundo Monetário Internacional -

V - Grande Expediente FMI, de cobrança de contribuição previdenciária
AGNALDO MUNIZ - Compromisso de dos militares. 08619

atuação parlamentar em defesa dos interesses PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Determi-
de Rondônia. Dificuldades enfrentadas pelo Esta- nação à Taquigrafia de retirada de termos anti-re-
do decorrentes do crescimento populacional. gimentais constantes no pronunciamento do
AdoÇão, pelo Governo Federal, de medidas em Deputado Jair Bolsonaro. 08620
prol do ?esenvolv~mento de setores_basilares da ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _
econ~lT.lIa . rondonrense. Recuperaçao de estra- Reflexos negativos da aprovação da Contribuição
d~s. vl~lnals e ~as BR-3~4 e 429, no ~~tad? Re- Provisória sobre Movimentação Financeira _
PU~IO as P?rtanas expedl~as pelos Mlnrsténos d? CPMF, na cadeia produtiva, com agravamento da
MeiO Ambiente. e da Agncu!t~~a e do Abastecl- problemática social brasileira. Conotação política
mento, respectl~a,:",en~e prolbltl~as de desmata- da sustação do repasse de recursos para as
mento e comerclahzaçao de bOVinos procedentes
do Estado de Rondônia. Defesa de implantação Santas Casas. 08620
de técnicas avançadas para cultivo da terra em . R~CARDO FERRAÇO (Pela ordem) - CGn-
consonância com a preservação do ecossistema. 08605 slderaçoes sobre pr?p~sta do Governo ~ederal

EXPEDITO JÚNIOR _ Crescimento do tra- estabel~edora d~ ~nt?nos para o refinanclamen-
balho escravo e da exploração da mão-de-obra to de diVIdas munrclpals. 08621
infantil no País. 0860S PROFESSOR LUIZINHO (Pela ordem) -

FRANCO MONTORO (Pela ordem) - Cons- Anúnci? de apres~ntaç.ã.o de proj~tos!l de lei sobre
tituição, pelas Comissões de Relações Exterio- acréSCimo de dlspos~tlvo ~ Lei .n 6.1 ~4, de
res e de Defesa Nacional e de Economia, Indús- 1974, para tomar obr~g~tóna a dlvulgaça_o aos
tria e Comércio, de Subcomissão Especial desti- segura~os das condlçoes para obtençao do
nada ao estudo do problema dos capitais voláteis res~arclmen!o !IdO seguro DPVAT; e s~br~ alte-
nas relações internacionais. Artigo "Crise mun- raçao da LeI n 9.224, de !996, que dlsp~e so-
dial: mercado ou normas?", de autoria do orador, bre o Fun~o de Manutençao e Desen~olv~men-
publicado no jornal Folha de S.Paulo. 08613 to do Ensmo Fundamental. e de Valonzaçao do

. Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7!1,
WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Provl- do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

dências das autoridades competentes acerca de .
óbitos ocorridos em Municípios do Estado da tónas. 08622
Bahia decorrentes da ingestão de aguardente VI - Ordem do Dia
contaminada com metanol. 08615 JOSÉ MACHADO - Questão de ordem

GONZAGA PATRIOTA (Pela ordem) - Ou- para imediata inclusão na pau~ da Ordem do Dia
torga aos irmãos engenheiros Antônio Queiroz da PEC n!l 2, de 1995, ~ demaiS .a~ensadas, r:efe-
Galvão e João Antônio Queiroz Galvão, pela re- rent~s ~ regulamentaçao da edlçao de medidas
vista O Empreiteiro, do título "Homens de Cons- provlsónas. 08625
trução do Ano". Trajetória vitoriosa da empresa PRESIDENTE (Michel Temer) - Inclusão,
Queiroz Galvão...................................................... 08615 em breve, na pauta da Ordem do Dia da PEC
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nl! 2, de 1995, e demais apensadas, referentes à PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
regulamentação da edição de medidas provisó- da questão de ordem levantada pelo Deputado
rias. 08626 Cunha Bueno para posterior deliberação.............. 08629

MARCELO DÉDA - Questão de ordem PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
para inclusão 'na pauta da Ordem do Dia da PEC ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
nl! 513, de 1997, referente à quebra do sigilo ban- de Emenda à Constituição nl! 637-B, de 1999,
cário quando da apuração de violação do decoro que prorroga, alterando a alíquota, a contribuição
parlamentar............................................................ 08626 provisória sobre movimentação ou transmissão

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi- de val?res e de créditos e direitos de natureza fi-
mento da questão de ordem levantada pelo nancelra, a que se refere o art. 74 do Ato das
Deputado Marcelo Déda. 08626 Disposições Constit~cionais Transitórias. 08629

INOC~NCIO OLIVEIRA - Questão de or- MARC~LO DEDA - Questão de ~rdem so-
dem sobre a impropriedade de inclusão, como bre o procedlm~nto da Mesa em relaçao ao pr~-
item 2 da Ordem do Dia, da continuação da vota- cesso de votaçao ?os.destaques e das respectl-
ção da Proposta de Emenda à Constituição vas emendas aglutlnatlvas. 08638
nl! 637-A, de 1999. 08626 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) _ Deputados GERMANO RIGOTTO, MARCELO
Contradita à questão de ordem levantada pelo DÉDA. 08638
Deputado Inocêncio Oliveira. 08626 PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi-

. mento da questão de ordem levantada pelo
. :RESIDE,NTE (Michel Temer) -:- Acerto d~ Deputado Marcelo Déda, assegurada a priori-
Inclusao, como item 2 da Ordem do Dia, da contl- dade do autor do destaque ou da emenda para
nuaç~o .da vOJação da Proposta de Emenda à fazer uso da palavra durante o processo de vo-
Constituição n 637-A, de 1999............................. 08626 tação...................................................................... 08638

Usaram da palavra pela ordem os Srs. INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Es-
Deputados INOC~NCIO OLIVEIRA, ARNALDO tranheza do orador em relação à decisão tomada
FARIA DE SÁ. 08626 pela Presidência acerca da questão de ordem le-

GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - vantada pelo Deputado Marcelo Déda.................. 08639
Anúncio de encaminhamento ao Plenário, pela PRESIDENTE (Michel Temer) - Concor-
Comissão de Finanças e Tributação, de substitu- dância da Presidência com a argumentação
tivo ao projeto relativo à observância de quaren- apresentada pelo Deputado Inocêncio Oliveira. ... 08639
tena pelos ex-diretores do Banco Central. 08626 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- MARCELO DÉDA.................................................. 08639
ção da discussão, em turno único, do Projeto de PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
Lei nl! 3.769-B, de 1997, que dispõe sobre a obri- mento para votação em globo dos destaques
gatoriedade da cirurgia plástica reparadora da simples apresentados à Proposta de Emenda à
mama,pela rede d? unidades integrantes do Si~- Constituição nl! 637-B, de 1999. 08639
te~a Unico de Saude - SUS, nos casos de mutl- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
laça0 decorrentes de tratamento de câncer.......... 08628 WALTER PINHEIRO. 08639

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Usaram da palavra para orientação das
mento para retirada de pauta do Projeto de Lei respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
nl! 3.769-B, de 1997...............................................08628 RODRIGUES, LUIZA ERUNDINA, CAIO RIELA,

Usaram da palavra para orientação das FERNANDO ZUPPO, ODELMO LEÃO, WALTER
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA PINHEIRO, MORONI TORGAN, JOÃO HEF!R-
ERUNDINA, FERNANDO ZUPPO, CUNHA BUENO, MANN NETO, CEZAR SCHIRMER, INOCEN-
WÃLTER PINHEIRO, MORONI TORGAN, CIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT, JOÃO
MARIA ELVIRA, INOC~NCIO OLIVEIRA, ELTON HERRMANN NETO, BISPO RODRIGUES. 08640
ROHNELT.............................................................. 08628 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votaçãp e

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e aprovação do requerimento. 08640
aprovação do requerimento. 08628 PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

CUNHA BUENO - Questão de ordem so- em globo dos requerimentos de destaque sim-
bre a falta de resposta do Poder Executivo a re- pies. 08640
querimentos .de informações de autoria do ora· Usaram da palavra para orientação das res-
dor. 08628 pectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
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CÊNCIO OLIVEIRA, WALTER PINHEIRO, FER- . PRESIDENTE (MichetT-emer) - Aprovação
NANDO ZUPPO :................................. 08644 do requerimento..................................................... 08648

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição Usaram da palavra pela ordem, para regis-
dos destaques simples.......................................... 08644 tro de voto, os Srs. Deputados ANTONIO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Comunica· PALOCCI, ÁTILA LINS. 08659
ção ao Plenário de não-submissão a votos das GILMAR MACHADO (Pela ordem) - Reali-
emendas aglutinativas de nQS 1, 2, 11, 12, 18 e 21. . 08644 zação, pela Assembléia Legislativa do Estado de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Minas Gerais, de debates acerca da crise econÔ-
mento de preferência para votação çlos, Desta- mica brasileira e do pacto federativo..... ................ 08659
ques de Bancada de nQS 10 e 13 · 08644 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usou da palavra para encaminhamento de tro de voto, os Srs. Deputados OSVALDO
votação o Sr. Deputado WALTER PINHEIRO. ..... 08644 BIOLCHI, CUNHA BUENO, AROLDO CEDRAZ.. 08659

Usaram da palavra para orientação das JOÃO HERRMANN NETO (Pela ordem) -
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO Encaminhamento de requerimento para realiza-
RODRIGUES, EDUAR~O CAMPOS, FERNANDO ção de sessão solene da Casa em homenagem
ZUPPO, ODELMO LEAO, WALTER PINHEIRO, à memória do Deputado Luís Eduardo Maga-
MORONI TORGAN, CEZAR SCHIRMER, Ihães. 08659
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROBERT-O JEFFERSON, PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhi.
ELTON ROHNELT. 08646 mento da solicitação do Deputado João

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e Herrmann Neto. 08659
aprovação do requerimento. 08646 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Pedi· tro de voto, os Srs. Deputados LUCIANO BIVAR,
do de verificação de votação................................. 08646 JOÃO CALDAS, JOÃO MENDES, RICARDO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi- IZAR, JORGE COSTA........................................... 08659
mento da solicitação do Deputado Walter PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
Pinheiro. 08646 mento de destaque nQ 10, para votação em sepa-

Usou da palavra para orientação da res- rado da expressão ·ou restabelecê-Ia·, constante
pectiva bancada o Sr. Deputado WALTER do § 1Q do art. 75, conforme o art. 19 da PEC
PINHEIRO. 08646 nQ 637-B, de 1999.................................................. 08659

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usaram da palavra pela ordem, para regis-
MORONI TORGAN. 08646 tro de voto, os Srs. Deputados NILMÁRIO

Usaram da palavra para orientação das MIRANDA, RUBEM MEDINA, PINHEIRO LANDIM,
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAX ROSENMANN, OSVALDO REIS. 08660
FERNANDO ZUPPO, MORONI TORGAN, Usaram da palavra para encaminhamento
ROBERTO JEFFERSON, INOCÊNCIO OLIVEIRA, de votação os Srs. Deputados GERMANO
LUIZA ERUNDINA, ODELMO LEÃO, MORONI RIGOTTO, EDUARDO CAMPOS. 08660
TORGAN, C~ZAR SCHIRMER, IVAN PAIXÃO, Usaram da palavra pela ordem, para regis-
ODELMO LEAO, CEZAi=! SCHIRMER, MO~ONI tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO
TORGAN, ODELMO LEAO, PED~O EUGENIO, TEIXEIRA, FÁTIMA PELAES. 08661
CEZAR SCHIRMER, ODELMO LEAO.................. 08646 Usou da palavra para encaminhamento de

~ Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado votação o Sr. Deputado EVILÁSIO FARIAS. ....... 08661
JOAO HERRMANN NETO : ::......... 08647 Usou da palavra para orientação da res-

U~aram da palavra para onentaçao das ectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
respectivas bancadas os Srs. Deputados p
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MORONI T0RGAN, GABEI~A. :......... 08661
CEZAR SCHIRMER ODELMO LEÃO MORONI AECIO NEVES (Pela ordem) - Pedido de
TORGAN INOCÊNCIO OLIVEIRA' WALTER suspensão da sessão por cinco minutos para con-
PINHEIRO, ODELMO LEÃO, LUIZA ERUNDINA, clusão de acordo sobre a matéria em votação. ....... 08661
MQRONI TORGAN, FERNANDO ZUPPO, WALTER INQCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) -
PINHEIRO, ODELMO LEÃO. 08647 Apoio à solicitação do Deputado Aécio Neves. 08661

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- PRESIDENTE (Michel Temer) - Suspensão
mento da votação. 08648 da seqüência de votação por cinco minutos. 08661

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usaram da palavra pelá ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados BABÁ, MARCELO tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ CARLOS
BARBIERI, CARLOS MELLES. 08648 VIEIRA, RONALDO CEZAR COELHO. 08661



08671

08670

08671

08671

08670

08669

08670

08670

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados DE VE·
LASCO, PEDRO EUGÊNIO, WALFRIDO MARES
GUIA, LUIZ SALOMÃO, RICARDO IZAR, WALTER
PINHEIRO, AÉCIO NEVES, HENRIQUE EDUAR·
DO ALVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON ROH
NELT, PAUDERNEY AVELlNO, WALTER PINHEI·
RO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO.......

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ BORBA. ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado REGIS
CAVALCANTE .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PAULO LIMA,
PAULO MARINHO, ALOIZIO MERCADANTE.....

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO
OLIVEIRA ..

Usaram da palavra pela ordem, para re
gistro de voto, os Srs. Deputados VALDOMIRO
MEGER, ABELARDO LUPION, FERNANDO
DINIZ, REGIS CAVALCANTE, WERNER WAN
DERER, JÚLIO REDECKER, SANTOS FILHO,
ROBERTO PESSOA, BASíLIO VILLANI, OS
MAR SERRAGLlO, RICARDO BARROS, CHI
CO DA PRINCESA, DILCEU SPERAFICO,
PAULO MARINHO .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados RICARDO
IZAR, ODELMO LEÃO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AYRTON XEREZ ..
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Usou da palavra para orientação da respec- CLEONÂNCIO FOI\!SECA, IVANIO GUERRA, AIRTON
tivabancada o Sr. Deputado JOÃO HERRMANN ROVEDA. 08665
NETO. 08662 INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - En-

Usaram da palavra pela ordem, para registro tendimento firmado pelas Lideranças para conti-
de voto, os Srs. Deputados ZILA BEZERRA, FER- nuação da votação. 08665
NANDO MARRONI, ADÃO PREITO, BADU PI- RICARDO MARANHÃO (Peja ordem) -
CANÇO, LAIRE ROSADO, SERAFIM VENZON, Manifesto de juristas brasileiros sobre a crise
ANTONIO CAMBRAIA, ALMERINDA DE CAR- econômica do País, publicado no Jornal do
VALHO, JOÃO PAULO, JORGE COSTA, AUGUS- Comércio, do Estado do Rio de Janeiro. 08665
TO FARIAS, FRANCISCO RODRIGUES, RAIMUN- PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci-
DO COLOMBO, MATIOS NASCIMENTO, WALDIR mento acerca do acordo de Lideranças relativo à
SCHMIDT, PAULO OCTÁVIO, MARCELO TEIXEI- matéria em votação. 08669
,RA, TETÉ BEZERRA. 08662 Usou da palavra pela ordem, para registro

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem) - So- de voto, o Sr. Deputado PAULO DE ALMEIDA. ... 08669
licitação de estudo para adaptação das depen- WILSON SANTOS (Pela ordem) - Registro
dências do Congresso Nacional à locomoção de de voto. Necessidade de melhoria das condições
portadores de necessidades especiais. 08662 ambientais do plenário........................................... 08669

PRESIDENTE (Miçhel Temer) - Acolhi- Usou da palavra pela ordem, para registro
mento da solicitação da Deputada Angela d S O d JOSE' CHAVES 08669e voto, o r. eputa o . .. ..
Guadagnin. 08663

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
Usou da palavra pela ordem, para registro '

S O d IRIS SIMO- ES 08663 ARNALDO FARIA DE SA. 08669de voto, o r. eputa o ..
ESTHER GROSSI (Pela ordem) - Adia-

mento para o anoitecer da Festa da Alegria. 08663
Usou da palavra pela ordem, para registro

de voto, o Sr. Deputado CHICO DA PRINCESA. . 08663
VIVALDO BARBOSA - Questão de ordem

quanto à necessidade de maior ordenamento dos
trabalhos no plenário. 08663

PRESIDENTE (Míchel Temer) - Acolhi
mento da questão de ordem levantada pelo
Deputado Vivaldo Barbosa. Solicitação aos Srs.
Líderes de maior ordenamento dos trabalhos em
plenário. 08663

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados GERSON PERES,
GLYCON TERRA PINTO, JOSÉ JANENE. 08663

MARCELO DÉDA (Pela ordem) - Anúncio
de apresentação, pelo orador, de projeto de lei
sobre o disciplinamento da cláusula de reajusta
mento dos contratos de compra e venda a prazo
de arrendamento mercantil (Ieasing).................... 08664

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PASTOR OLIVEIRA
FILHO. 08665

BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem) 
Cerceamento imposto pelo Regimento Intemo
aos Parlamentares na discussão das matérias. ... 08665

PRESIDENTE (Michel Temer) - Reiteração
de comunicação ao Plenário sobre constituição
de comissão destinada ao estudo de reforma glo-
bal do Regimento Intemo da Casa........................ 08665

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados JORGE TADEU
MUDALEN, NILTON CAPIXABA, JOÃO PIZZOLATII,
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MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Realização com o Governador Itamar Franco, do Estado de
de reunião:do Governador Itamar Franco, do Es- Minas Gerais........................................................... 08685
tado de Minas Gerais, com a bancada do PMDB. 08672 Usaram da palavra pela ordem, para regis-

Usaram da palavra pela ordem, para regis- tro de voto, os Srs. Deputados YEDA C':IUSIUS,
tro de voto, os Sra. Deputados OSCAR ANDRADE, ANA CATARINA, NELSON PROENÇA, DA. HE-
VITTORIO MEDIOLl. 08672 LENO. 08685

Usaram da palavra para orientação das ~RNALDO MADEIRA (Pela ord~m) - Es-
respectivas bancadas os Sra. Deputados ODELMO cla~ecllT'lentos acerca do acordo de Uderanças
LEÃO INOCÊNCIO OLIVEIRA 08672 obtido. 08685

~ÉCIO NEVES (Pela O~~;;;)·~·~~~·i~~ ..~~ PRESIDENTE (Mich~1 Temer) - <;'bserva-

t d t ~ 08672 ÇÕ6S acerca do acordo de Lideranças obtido. ...... 08686encerramen o a vo açao .
. Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usou da palavra pel~ orde"!, para registro Deputados ARNALDO FARIA DE SÁ, LUIZ
de voto, a Sra. Deputada LUCIA VANIA............... 08672 ANTONIO FLEURY, ROBERTO JEFFERSON,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra- INOC~NCIO OLIVEIRA......................................... 08686
mento da votação. 08672 Usou da palavra para encaminhamento de

Supressão da expressão destacada. 08672 votação o Sr. Deputado GERALDO MAGELA. 08687
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

mento de Destaque para votação em separado AÉCIO NEVES. 08687
da expres~ão "~ipótese em qu~ .0 resulta~o da Usaram da palavra para orientação das
arrecadaçao verificado no exerclclo financeiro de respectivas bancadas os Sra. Deputados DE VE-
2002 será integralmente destinado ao resgate da LÁsco LUIZA ERUNDINA CAIO RIELA MIRO
dfvida pública federa'", constante no § 31! do art. TEIXEIRA ODELMO LEÃO WALTER PINHEI-
75, na redação proposta pelo art. 11! da PEC RO AÉCIO NEVES CEZAÀ SCHIRMER INo-
nl! 637-A, de 1999. 08684 C~NCIO OlIVEIRA, ELTON ROHNELT, ODELMO

Usaram da palavra pela ordem, para regis- LEÃo, INOC~NCIO OLIVEIRA. 08687
tro de voto, os Srs. Deputados GIOVANNI QUEIROZ, Usou da palavra pela ordem, para registro
CARLOS SANTANA. 08684 de voto,.o Sr. Deputado JOSÉ PRIANTE. 08688

INOCÊNCIO OLlVEIR~ ;(Pela ordem) - ESTHER GROSSI (Pela ordem) - Realiza-
Anúncio de entendimento das Lideranças do Go- ção da Festa da Alegria logo após a presente vo-
vemo e da Oposição para acolliimento do DVS... 08684 tação. 08688

Usou da palavra pela ordem, para retifica- Usaram da palavra pela ordem os Srs.
ção de voto, o Sr. Deputado IÉpJO ROSA. 08684 Deputados LUIZ SALOMÃO, AÉCIO NEVES,

Usaram da palavra pela 'Ordem, para regis- PAUDERNEY AVELlNO, PAULO ROCHA, Me-
tro de voto, os Srs. Deputados JOSÉ DE ABREU, RONI TORGAN, INÁCIO ARRUDA, HENRIQUE.
RICARDO NORONHA, PASTOR REGINALDO EDUARDO ALVES, DUILlO PISANESCHI............ 08689
DE JESUS. 08684 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- respectivas bancadas' os Srs. Deputados
ção da sessão por uma hora. 08684 INOC~NCIO OLIVEIRA, INÁCIO ARRUDA. 08689

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
licitação de prazo de cinco minutos para obten- WALTER PINHEIRO. 08690
ção de acordo sobre a votação. 08685 Usou da palavra para orientação da respecti-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi- va baooada o Sr. qeputado AÉCIO NEVES. 08690
mento da solicitação do Deputado Inocêncio. Usaram da palavra pela ordem, para regis-
Oliveira. 08685 tro de voto, os Sra. Deputados MARCELO DÉDA,

Usaram da palavra pela ordem, para registro CHIQUINHO FEITOSA.......................................... 08690
de voto, os Srs. Deputados ZÉ fNDIO, RUBENS HENRIQUE EDUARDO ALVES (Pela or-
FURLAN, PASTOR REGINALDO DE JESUS, FLÁ- dem) - Reiteração de convite à bancada do
VIO DERZI, JOSÉ DE ABREU, GEOVAN FREITAS, PMDB para encontro com o Governador Itamar
JOÃO MAGALHÃES, SÉRGIO NOVAIS, GER- Franco, do Estado de Minas Gerais...................... 08890
SON ·GABRIELLI, ELlSEU RESENDE, FREIRE Usou da palavra pela ordem, para registro
JÚNIOR, BENEDITO DIAS. 08685 de voto, o Sr. Deputado EDINHO BEZ. 08890

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Reiteração PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
de convite à bancada do PMDB para reunião mento da votação. 08690



08720

08723

08722

08722

08723

08723

08723

08722

08723

08723

08721

Usou da pálavra pará encaminhamento de
votação o Sr. Deputado DR. HÉLIO .

'. Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, DE VELASCO, CAIO
RIELA, DA. HÉLIO, ROMEL ANIZIO, ANTONIO
PALoccl, AÉCIO NEVES, DARCíSIO PERONDI,
JOÃO HERRMANN NETO, INOCÊNCIO OLIVEIRA.

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados OH. HÉLIO, AÉCIO NEVES ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ELTON
ROHNELT, AÉCIO NEVES, DJALMA PAES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES,
ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA : .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE EDUARDO ALVES ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VALDOMIRO MEGEA. ..

'. usoU da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado MORONI TORGAN. ...

Usou da palavra pela órdem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ALBERTO GOLDMAN ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCELO DÉDA. .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerra-
mento da votação .
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SupressãQ daexpressão destacada. 08S90 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- CAIO RIELA ·...... 08707

mento de Destaque' para Votação em Separado PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
nllS, relativo à Emenda nll 3, de 1999, da Comis- mento da votação. 08707
são Especial. :..;............................... 08702 R .. ~ d d 08707eJelçao a emen a .

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
tro de voto, os Srs. Deputados IGOR AVELlNO, para Votação em 8eparado nll 11, para o § 1ll do art.
ARY KARA. ;.................................. 08702 75, acrescentado pelo art. 111 da Emenda nll 10,

Usaram da palavra para encaminhamento de 1999,' à PEC nll 637-B, de 1999, com o objetivo
de votação os Srs. Deputados DARCíSIO de aprová-Ia em substituição à redação original. ...... 08720
PERONDJ, ARLINDO CHINAGLlA, LUIZ CARLOS INOC~NCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
HAULY, LUIZ ANTONIO FLEURY. 08703 dido ~ê esclare't;imentos à Presidência sobre a

Usaram da palavra para orientação das res- matéria em votação. 08720
pectivas bancadas os Srs. Deputados FER-
NANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES, ROBER- PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta
TO JEFFERSON, DA. HÉLIO, ODELMO LEÃO, à solicitação do Deputado Inocêncio Oliveira. ...... 08720
ANTONIO PALOCCI, LUIZA ERUNDINA, AÉCIO Usaram da palavra pela ordem, para regis-
NEVES, CEZAR SCHIRMER, INOC~NCIO OLlVEI- tro de voto, os Srs. Deputados FRANCISTÓNIO
RA, ELTON ROHNELT, ODELMO LEÃO............... 08704 PINTO, LUIZ BITIENCOURT. 08720

Usaram da palavra pela ordem, para regis- PRESIDENTE (Michel Temer) - Retifica-
~ro de voto, os Srs. Deputados ALBÉRICO ção do esclarecimento a respeito do destaque
CORDEIRO, PAULO LIMA, NEUTON LIMA, para votação em separado em apreciação. 08720
BADU PICANÇO. 08705 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

Usaram da palavra para orientação das do AÉCIO NEVES. 08720
respectivas bancadas os· Srs. Deputados CAIO
RIELA, INOC~NCIO OLIVEIRA. 08705

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado HERCULANO ANGHI-
NEnI..................................................................... 08705

Usaram da palavrà. para orientação dás
respectivas bancadas os Srs. Deputados AÉCIO
NEVES, ODELMO LEÃO, WELLlNGTON DIAS. . 0870S

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados RICARTE DE
FREITAS, 'FÁTIMA PELAEl;l. 0870S

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, CAIO RIELA ~.............. . 0870S

Usou da palavra pela ordem, PEira registro
de voto, o Sr. Deputado CHIQUINHO FEITOSA. . 0870S

Usou da palavra para orientação da respecti- .
va bancada o Sr. Deputadoç>DELMO LEÃO. ........ 0870S

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. 0870S

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE :. '08707.

GERALDO MAGELA (Pela ordem) Pedi.
do de esclarecimentos à Presidência sobre aen- .
trada na pauta da questão da imunidade parla-
mentar ,.................................................... 08707

PRESIDENTE (Michel Temer) ..,. Resposta
àSQlicitação do Deputado Geraldo Magela. ......... 08707

Usou da palavra pela ordem, para registro de
votoi'b Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO. .08707



08793

08793

08735

08793

08793

08735

08735

08735
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Usou da palavra pela ordem, para registro INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - So-
de voto, oSr.-Deputado SYNVAL GUAZZELLI. ... 08723 licitação do registro da presença da bancada do

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Rejeição PFL para início da votação. 08793
da emenda............................................................. 08723 PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Solicita-

ção do comparecimento dos Srs. Deputados ao
plenário para início da Ordem do Dia.................... 08793

MARCELO BARBIERI (Pela ordem) - Re-
gistro de voto. .. 08793

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Conti
nuação da votação, em primeiro tumo, da Pro
posta de Emenda à Constituição nll 637-A, de
1999, que prorroga, alterando a alíquota, a contri
buição provisória sobre movimentação ou trans
missão de valores e de créditos e direitos de na
tureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Vo-
tação da Emenda Aglutinativa nll 5. 08797

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INÁCIO ARRUDA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 08797

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de
ordem ~obre quorum para encaminhamento da
votação. 08798

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados ARTHUR VIRGíLIO,
POMPEO DE MATTOS, INOCÊNCIO OLIVEIRA. 08798

Usou da palavra pela ordem, para registro
de presença, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES. ..... 08800

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LAIRE ROSADO. 08800

Usou da palavra pela ordem, para orienta-
ção da respectiva bancada, o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 08800

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado PEDRO EUGÊNIO. ....... 08800

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
AÉCIO NEVES. 08801

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA. .. 08801

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados DE VELAS
CO, IRIS SIMÕES, DA. HÉLIO, JANDIRA FEGHA
LI, IRIS SIMÕES, ODELMO LEÃO, PROFESSOR
LUIZINHO, AÉCIO NEVES, CEZAR SCHIRMER,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT. 08802

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ. 08802

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados IRIS
SIMÕES, ODELMO LEÃO. 08803

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados NELSON MEURER,
GERMANO RIGOTTO ~................. 08803

GILMAR MACHADO (Pela ordem) - Con
veniência regimental de encerramento da sessão
ordinária e imediata convocação de sessão ex-
traordinária .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Atendimento
à solicitação do Deputado Gilmar Machado ..

Convocação de sessão extraordinária a ini-
ciar-se a seguir .

Apresentação de proposições: PAULO
PAIM; RUBENS BUENO; RITA CAMATA; JORGE
COSTA; DA. HÉLIO; AIRTON DIPP; MILTON TE
MER; WELLlNGTON DIAS; L1NO ROSSI; RI
CARDO BERZOINI E WELLlNGTON DIAS; JOSÉ
CARLOS VIEIRA; SÉRGIO BARROS; JOSÉ MILI
TÃO; CUNHA BUENO; PROFESSOR LUIZINHO;
JOSÉ MACHADO; WERNER WANDERER E
INOCÊNCIO OLIVEIRA; JOSÉ CARLOS VIEIRA;
NELSON MARQUEZELLI; ROBERTO JEFFER
SON; CAIO RIELA E OUTROS; JAIR BOLSO
NARO; DA. ROSINHA; MOREIRA FRANCO; NICE
LOBÃO; FERNANDO GABEIRA E LUIZ SÉRGIO;
FERNANDO GABEIRA; JOÃO FASSARELLA;
POMPEO DE MATTOS E OUTROS; PAULO RO
CHA; MARCELO DÉDA; PAULO LIMA; ALOIZIO
MERCADANTE E JOSÉ GENOíNO; INÁCIO AR
RUDA; INÁCIO ARRUDA E OUTROS; EDINHO
ARAÚJO; EULER MORAIS; MILTONTEMEA. ...

VII - Encerramento

2 - ATA DA 161 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 11 SESSÃO LEGISLATIVA OR
DINÁRIA, DA 51 1 LEGISLATURA, EM 10 DE
MARÇO DE 1999

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10-3-99

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Solicita-
ção aos Srs. Deputados de registro de presença.

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS,
INÁCIO ARRUDA, IGOR AVELlNO, HERCULANO
ANGHINETTI (Pela ordem) - Registro de voto....

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Expectati
va do registro de presença pelos Srs. Deputados
para início do processo de votação ..

ODELMO LEÃO (Pela ordem) - Solicitação
do comparecimento da bancada do PPB ao ple-
nário para continuação da votação .
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Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado INOC~NCIO
OLIVEIRA .

Usaram da" palavra pela ordem, para regis
tro de voto, OS Srs. Deputados MARCIO FORTES,
BADU PICANÇO, FÁTIMA PELAES, PHILEMON
RODRIGUES ..

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

Rejeição da emenda .
PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação

da Emenda Aglutinativa n!2 6 .
Usaram da palavra pela ordem, para regis

tro de voto, os Srs. Deputados CLAUDIO CAJADO,
ARNON BEZERRA, AROLDE DE OLIVEIRA,
CELSO JACOB, PEDRO CANEDO, NEUTON
LIMA, EDINHO BEZ, EBER SILVA, AIRTON
DIPP, SERAFIM VENZON, NEUTON LIMA,
ODíLlO BALBINOnl. .

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados ARTHUR VIRGíLIO,
JANDIRA FEGHALI .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HERCULANO
ANGHINETII, JOEL DE HOLLANDA. ..

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados MARCONDES
GADELHA, ARNALDO FARIA DE SÁ ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES......

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado DA. ROSINHA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CAIO
RIELA, DA. HÉLIO, ODELMO LEÃO, RICARDO
BERZOINI, AÉCIO NEVES, PINHEIRO LANDIM,
INOC~NCIO OLIVEIRA, ELTON ROHNELT, DE
VELASCO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados PINHEIRO LANDIM,
OLAVO CALHEIROS, GONZAGA PATRIOTA,
JOÃO MAnOS ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
MORONI TORGAN ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIOOLIVEIRA, ODELMO LEÃO ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO ~ ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CELSO
RUSSOMANNO, THEMíSTOCLES SAMPAIO.

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

08803

08803

08803
08803

08815

08815

08815

08816

08816

08818

08818

08819

08819

08820

08820

08820

08820

08820

Rejeição da e"!enda ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados INÁCIO ARRUDA,
BETINHO ROSADO .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
da Emenda Aglutinativa n!2 17 .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CORIOLANO
SALES, ZILA BEZERRA. .. .

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado ARTHUR VIRGíLIO.......

. Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SEBASTIÃO MADEIRA.

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MARCELO
BARBIERI, AUGUSTO NARDES ;; ..

Usaram da palavra para encaminhamento
de votação os Srs. Deputados AYRTON XEREZ,
POMPEO DE MAnOS, ANTONIO CARLOS
BISCAIA .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTÔNIO, DR. HÉLIO, ODELMO LEÃO,
GERALDO MAGELA, AÉCIO NEVES, CEZAR
SCHIRMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ELTON
ROHNELT, ODELMO LEÃO .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JÚLIO REDECKER,
REGIS CAVALCANTE. ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOC~NCIO OLIVEIRA, CAIO RIELA, AÉCIO
NEVES, ODELMO LEÃO, JOÃO HERRMANN
NETO ..

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

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO ..

MARIA ELVIRA (Pela ordem) - Convite à
bancada do PMDB para encontro com o Gover
nador Itamar Franco, do Estado de Minas Gerais.

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da ~otação .

Rejeição da emenda ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separado n!214 para a Emenda
n!2 6 da Comissão EspeciaL .

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado MARCELO DÉDA ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WAGNER SALUSTIANO ..

08820

08832

08832

08832

08832

06832

08832

08833

08833

08835

08836

08836

08836

08836

08836

08836
08836

08848

08848

08848



08898

08897

08898

V - ENCERRAMENTO
3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Amaldo José Lemos,
Charles Fonseca Salomão Colaço, Fernanda
Castro Pereira, João Carlos L6cio de Almeida
Neto, Lauredi Borges Sandim, Marcos Antônio da
Silva Marinho, Nilcilene Maciel de Araújo, Simone
Rodrigues Borba, Vera Lúcia Oliveira Silva ..

b) Dispensa: Nailda Nunes Bandeira ..

c) Nomeação - Tornar Sem Efeito:
Alexandre Cassimiro da Silva, Elias Ferreira
Lima, Elieide Carvalho de Sousa, Eliezer Pereira
da Silva Júnior, Lis Raquel Nunes da Costa.........

d) Nomeação: Aldenora Femandes Lima,
Ana Maria do Norte, Anderson Fernandes Vieira,
Charles Fonseca Salomão Colaço, Eduardo
Rodrigues, Elcicleide Santos da Graça Mendes,
Fernanda Castro Pereira, Gilmeire de Souza
Baião Rocha Malaquias, Ivanildo Guilherme
Nanes Júnior, Jacinta Fransisca Lopes de Araújo
Lira, Jaquelma Ocione de Amorim, José Pontes
de Barros Júnior, Lauredi Borges Sandin, Luiz
Alberto Negrinho de Oliveira, Marcus Elicius de
Sousa Lima, Maria de Lourdes Caldeira Cardoso,
Maria Eliezita Gondim Leite, Maria Eridan Freitas
Pimentel, Mário César Azambuja Nunes, Marlene
Cavalcante Ferreira Femandes, Marly Teresinha

08867

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO
LEÃO, JOSÉ GENOíNO .
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Usou da palavra para encaminhamento de Usaram da palavra pela ordem os Srs.
votação o Sr. Deputado FERNANDO FERRO. .... 08849 Deputados PAUDERNEY AVELlNO, MORONI

Usaram da palavra para orientação das TORGAN, ODELMO LEÃO, DARCíSIO PERONDI,
respectivas bancadas os Srs. Deputados DE ALDO REBELO, ROBSON TUMA, MORONI
VELASCO, LUIZA ERUNDINA, DA. HÉLIO, TORGAN................................................................ 08867
WAGNER SALUSTIANO, JOSÉ GENOíNO......... 08850 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado mento da votação. 08868
LUIZ CARLOS HAULY. 08850 Rejeição'da emenda. 08868

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- de voto, o Sr. Deputado RICARTE DE FREITAS. 08880
CIO FORTES, HENRIQUE EDUARDO AL- PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação
VES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO MA- da redação do vencido, em primeiro turno, relati-
DEIRA. 08850 vamente à PEC nl! 637-B, de 1999. 08880

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Usou da palavra para encaminhamento
MARCELO DÉDA.................................................. 08851 de votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA

Usou da palavra para orientação da res- DE SÁ. 08880
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO WALTER PINHEIRO (Pela ordem) - Pedi-
LEÃO. 08851 do de leitura da redação do vencido. 08881

Usaram da palavra pela ordem os Srs. PRESIDENTE (Michel Temer) - Leitura da
Deputados MARCIO FORTES, LUIZ CARLOS redação do vencido. 08881
HAULY. 08851 PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação

Usaram da palavra para orientação das da redação do vencido. 08881
respectivas bancadas os Srs. Deputados Usaram da palavra pela ordem, para regis-
INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOSÉ GENOíNO, tro de voto, os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
ROBERTO JEFFERSON, ODELMO LEÃO. 08851 DE sÁ, MARCELO DÉDA, POMPEO DE MATTOS. 08881

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERSON PERES. 08852

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 08852

Rejeição da emenda. 08852
PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque

para Votação em Separado nl! 19 para a Emenda
nl! 8 da Comissão EspeciaL................................. 08864

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado AVENZOAR ARRUDA. .. 08864

Usou da palavra pela ordem, para registro.
de voto, o Sr. Deputado GEOVAN FREITAS. ...... 08864

Usou da palavra para encaminhamento de
votação o Sr. Deputado NELSON PELLEGRINO.. 08865

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados FER
NANDO GABEIRA, DE VELASCO, JOSÉ ANTO
NIO, ROBERTO JEFFERSON, DA. HÉLIO, ODEL
MO LEÃO, WALTER PINHEIRO, MORONI TOR
GAN, CEZAR SCHIRMER, INOCÊNCIO OLIVEI-
RA, ELTON ROHNELT, ODELMO LEÃO. 08866

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AIRTON CASCAVEL. .... 08867

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 08867



08969

08967

SUPLEMENTO

Ofício nº 283/P, de 1996 (Do Supremo Tri
bunal Federal - Solicita Licença prévia, nos ter
mos do artigo 53, parágrafo 12, da Constituição
Federal, para apreciar denúncia oferecida contra
o Deputado Federal Armando Abílio Vieira; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela não concessão da licença, sai
rá publicado em suplemento a este Diário.
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Kovalhuk Siqueira, MauriUo de Alencar Sampaio, . b) Comissão. de Defesa do Consumidor,
Miriam de Miranda Lacerda Rodrigues da SilVà, Meio Ambiente e Minorias, riQ 3, em 10-3-99. ~...... 08967
Nilcilene Maciel de Araújo, Renato Morgando Vieira, c) Comissão de Finanças e Tributação, nQ

Ricardo Augusto Comelli Antunes, Rosélia Maria 2, em 10-3-99.
da paz Campelo, Selma Maria Caixeta de Queir6z,
Stela Maris Lamounier Oliveira, Thaís Sperafico, d) Comissão de Minas e Energia, nQ 1, em
Valéria Aparecida Nascimento, Vanilton Bezerra 10-3-99................................................................... 08969

Pinto, Vera Lúcia Oliveira Silva............................. 08899 1) Comissão de Relações Exteriores e de

e) Designação por Acesso: Nailda Nunes Defesa Nacional, n
Q

3, em 10-3-99.
Bandeira. 08904 g) Comissão de Viação e Transportes, nQ 2,

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO em 10-3-99 08969
NQ2 16 a 27 e 29, de 1999, com pareceres e des- 8 - MESA
~achos. 08904 9 _ LfoERES E VICE~LfDERES

5 - DIVERSOS 10 - COMISSÕES
a) Centro de Documentação e Informação

- CeDI, Edital nQ 1, de 1999. 08911
6-ERRATA

a) Seção de Sinopse (Suplemento ao
OCO n!l 22, de 3-2-99). 08959

COMISSÕES

7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão da Amazônia e de Desenvol-
vimento Regional, nQ 1, em 10-3-99. 08967

Ata da 151 Sessão, em 10 de março de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente
Jaques Wagner, 3º Secretário; Efraim Morais, 4º Secretário; Giovanni Queiroz

1º Suplente de Secretário; Gonzaga Patriota, 4ºSuplente de Secretário
Clementino Coelho, § 2ºdo artigo 18 do Regimento Interno

AS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Francisco Rodrigues PFL
Luiz Barbosa PFL
Presentes de Roraima: 7

AMAPÁ

Partido Bloco

Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhome
Fátima Pelaes
Jurandi Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PSDB
PSDB
PFL
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

PSB/PCdoB

Airton Cascavel
Atceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt

RORAIMA
PPB
PMDB
PPB
PFL

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho

PARÁ
PSDB
PT
PFL
PMDB
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PSB/PCdoB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

CEARÁ

PSDB
PLPLlPSTIPSLlPMNlPSD
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anibal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Euníco Oliveira
José Linhares
Léo Aicântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Mattos
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 19

Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PLPL PSTIPSUPMNlPSD
Roberto Rocha PSDB'
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 18

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauf: 10

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 8

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano

'. Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro

PSB/PCdoB

PPB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PTB
PT
PFL
PSDB

ACRE

PFL
PFL
.pp~

PMDB
PDT

RONDÔNIA

PDT
PMDB
PDT
PFL

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PPB
PFL
PFL

TOCANrJNS

PFL
PFL
PMDB

·PMDB
PFL
PMDB
PPB

MARANHÃO

PMDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSDB
PSB
PFL
PDT
PFL
PFL

Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengton
Nilson Pinto
Paulo Rocha
RenildoLeal
Valdir Ganzer
Vice Pires Franco
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 14

Arthur Virgílio
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Presentes do Amazonas: 6

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Presentes de Rondônia:4

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 5

Antônio Jorge
Darci Coelho
Freire Júnior
Igor Avelino
João Ribeiro
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Presentes do Tocantins: 7

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Gastão Vieira
João Castelo'
.José Antonio
Mauro Fecury
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
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PlIPSTIPSLlPMNlPSD

PLlPSTIPSLlPMNlPSD

PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PPB

PSDB
PMDB
PSDB
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PT
PMDB
PMDB

·PPB
PPB
PFL
PT
PT
PSDB
PFL
PST
PPB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB

José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Pastor Réginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro1ruJo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 32

MINAS GERAIS

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseú Resende
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Lael Varella
Lincoln Portella
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Maria Lúcia
Mário de Oliveira
Narcio Rodrigues
OdelmoLeão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Philemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIRSTiPSI.IPMNIPSD

PMDB
PFL
PMDB
PFL

BAHIA
PFL
PDT
PL
PTB
PMDB
PT
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL

SERGIPE
PMDB
PPS
PMDB
PSD
PSB

ALAGOAS
PTB
PPB
PSB PSB/PCdoB
Ptv1N PL./PST/PSL./PMNlPSD
PSDB
PSD
PMDB
PPS

Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha·
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 12

PERNAMBUCO

Cleonânio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Presenets de Sergipe: 5

Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geraldo Simões
Gerson Gabriel
Jaime Fernandes
JaizoAzi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas

.Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 8

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PSB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB

.Joaquim Francisco PFL
José Chaves PMDB

..Luciano Bivar PSl
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco:17



08550 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS Março de 1999

PSB/PCdoB

P5DB
,PMDB
PT
,PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PPB
PSDB
PpB
PL PUPSTIPSUPMNlPSD
PPB
PFL
PPB
PST fJI..A=JST~

PPB
PDr
PTa
PMOB
PT
PSDB
PSB PSB/PCdoB
PDT
PSDB
PFL
PT
PPS
PMDB
PSDB
PT
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PSB PSB/PCdoB

'PFL
PL PUPSTIPSUPMNlPSD
PFL
PMDB
PFL
PPB'
fiTB
PDT
PSDB
PT
PT
PPB

SÃO PAULO

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Arlindo Chinagliá
Arnaldo' Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Franco Montoro
Gilberto Kassab
Iara Bemardi
João Hermann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genoíno
José Roberto Batochio '
Julio Semeghini
Lamartine Posella
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Profesor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar

RIO DE JANEIRO

PPB
PFL
PSDB
PFL
PT
PSDB
PL PUPST/PSUPMN/PSD
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PFL
PPB
PV
PTB
PMDB
PPB
PMDB
POT
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PT
PDT
PSf fJI..A=JST~

PSB 'PSB/PCdoB
PPB
PSDB

EspíRITO SANTO

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSTIPSI..IPMNIPSD Ricardo Maranhão PSB
Saraiva Felipe PMDB Roberto Jefferson PTB
Silas Brasileiro PMDB Rodrigo Maia PFL
Virgílio Guimarães PT Rubem Medina PFL
Vittorio Medioli' PSDB Simão Sessim PPB
Walfrido Mares Guia PTB Vivaldo Barbosa PDT
Zaire Rezende PMDB Wanderley MartinsPDT
Zezé Perrella PFL Presentes do Rio de Janeiro: 41
Presentes de Minas Gerais: 46

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 10

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Ayrton Xerez
Bispo Rodrigues
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
EberSilva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Mendes
João Sampaio
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Luiz Sérgio
Mareio Fortes
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo Feijó
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PFL
PFL
PFL
PTB
PPB

GOIÁS

PMDB
PMOB
PMOB
PSDB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PMOB
PMOB
PT
PFL

PSOB
PMOB
PT!3
PFL
PMOB
PTB
PPB
PFL
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

RIO GRANDE DO SUL
por
por
PPB
PTB
PMOB
PMOB
por
pr
PPB
PMOB
PPB
PPB
PT
PMDB
PSOB
PMDB
PMOB
psr PUPST/PSUPMN!PSO
PT
por
PFL
PMOB

FlávioArns
Hermes Parcianelló
lris Sirnões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos HauJy
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Ricardo Barros
Rúbens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Fernando Coruja POT
GeNásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMOB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMOB
Vicente Caropreso PSOB
Presentes de Santa Catarina: 14

Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Ríela
Cezar Schirmer
Darcfsio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinz
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSOB
Pastor Jorge PMOB
Pedro celso PT
Ricardo Noronha .PMOB
Presentes do Distrito Federal: 6

Rubens Furtan PFL
Salvador Zimba/di PSDB
sampaio Dória PSDB
Teima de Souza PT
Vadio Gomes PPB
Wagner salustiano PPB
Xico Graziano .PSDB
Zé rndio PPB
Zu/aiê Cobra PSDB
Presentes de Slo Paulo: 59.

MATO GROSSO

celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murila Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMOB
Presentes de Mato GroSIO: 7

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lócia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 14
MATO GROSSO DO SUL.
Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMOB
Pedro Pedossian PFL
Waldemir Moka PMOB
PI'H8t'1tn do Mato Grosso do Sul: 8
PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
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OFíCIO NQ 344-L-PFU99

Brasília, 3 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, que o Deputado Paulo Magalhães deixa de
integrar, como membro suplente, a Comissão de Re
lações Exteriores.

Comunico, ainda, que o Deputado José Carlos
Aleluia deixa de fazer parte, como membro suplente,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, assumindo
sua vaga o Deputado Paulo Magalhães.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO NQ 345-L-PFU99

Brasília, 3 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, que o Deputado Elton Rohnelt deixa de in
tegrar, como membro titular, a Comissão de Minas e
Energia, assumindo sua vaga o Deputado Airton
Dipp, em vaga cedida ao PDT.

Atenciosamente, -. Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 25

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 430
Senhores Deputados. .

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ALDO REBELO, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jaques Wagner) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. CLEMENTINO COELHO, servindo
como 1QSecretário procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 294-L-PFU99

Brasília, 26 de fevereiro de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que os deputados
abaixo relacionados passam a fazer parte da Comis
são Especial destinada a elaborar antep'rojeto com vis
tas à reforma do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

Titulares

Deputado César Bandeira
Deputado Darci Coelho
Deputado Jaime Martins
Deputado Jairo Azi
Deputado Joel de Hollanda
Deputado Maluly Neto
Deputado Paes Landim

Suplentes

Deputado Aracely de Paula
Deputado Aroldo Cedraz
Deputado Benedito Dias
Deputado Ciro Nogueira
Deputado Eduardo Paes
Deput~do Pedro Fernandes
Deputado Silas Câmara

Atenciosamente, - Deputado
Oliveira, Líder do PFL.

Inocêncio
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OFíCIO N2 346-L-PFU99

Brasília, 3 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, que o Deputado Elton Rohnelt passa a fa
zer parte, como membro titular, da Comissão de Fis
calização e Controle, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2347-L-PFU99

Brasília, 3 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo.a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, q.ue o Deputado Roland Lavigne deixa de
integrar, como membro titular, a Comissão de Segu
ridade Social e Família.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2350-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputado
Armando Abílio (PMDB) passa a fazer, como mem
bro titular, da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
,Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidenfe.

OFíCIO N2 351-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputa
do Osvaldo Coelho deixa de fazer, como membro
titular, da Comissão de Finanças e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO N2 352-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Conforme solicitação de Vossa Excelência, in

dico os Deputados do Partido da Frente Liberal que
farão parte da Comissão Externa destinada a "verifi
car as condições da população da Região 'Raposa
Serra do Sol', situada nos Municípios de Norman
dia, Uiramutão e Pacaraima, Estado de Roraima, e
discutir com a classe política local e os segmentos
produtivos os reflexos que decorreram da demarca
ção contínua de terras, e que gerou a expulsão de
grandes e pequenos agricultores e pecuaristas, com
sério reflexos na economia de Roraima, atingindo,
principalmente, o abastecimento de arroz e carne
em todo o estado e, gerando protestos indiscrimina
dos de toda a sociedade roraimense, com verdadei
ra convulsão social como divulgado na imprensa na
cional".

Titulares

Deputado Luís Barbosa
Deputado Elton Rohnelt

Suplentes

Deputado Francisco Rodrigues
Deputado Benedito Dias

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.
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OFíCIO NQ 361-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Elton Rohnelt deixa de fazer, como membro titular;
da Comissão de Minas e Energia.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO NQ 373-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Conforme solicitação de Vossa Excelência, in

dico os Deputados do Par-tídQ da Frente Liberal que
farão parte da Comissão E)E1:erna destinada a IOvisitar
os estados atingidos pela seca e apresentar suges
tões sobre o problema lO

•

Titulares
Deputado Ciro Nogueira
Deputado Lavoisier Maia

Suplentes

Deputado Adauto Pereira
Deputado Roberto Pessoa
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio

Oliveira, Líder do PFL.

OFíCIO NQ 375-L-PFU99

Brasília, 4 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Conforme solicitação de Vossa Excelência, in
dico os Deputados do Partido da Frente Liberal que
farão parte da Comissão Externa IOcom a finalidade
de acompanhar, participar da preparação e repre-

sentar a Câmara dos Deputados na Segunda Confe
rência Parlamentar das Américas".

Titulares

Deputado Santos Filho
Deputado José Ronaldo

Suplentes

Deputado José Melo
Deputado Gervásio Silva
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio

Oliveira, Líder do PFL.
Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder

do PMDB, nos seguintes termos:

OFíCIO/GAB.llINQ 236

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
ÓD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Carlos Dunga deixa de participar, na qualidade de
Titular, da Comissão de Viação e Transportes. pas
sando, na mesma qualidade, a participar da Comis
são de Agricultura e Política Rural, ein substituição
ao Deputado Cleonâncio Fonseca.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.ll/NQ 237

Brasflia, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Hermes Parcianello passa a participar, na condição
de Titular, da Comissão de Viação e Transportes,
em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.
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Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Luiz Bittencourt passa a participar, na condição de
Suplente, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.lI/NIl 240

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José Borba passa a participar, na condição de Su
plente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.lI/NIl 241

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Jorge Tadeu Mudalen passa a participar, na condi
ção de Suplente, da Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira lima Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 4 de março de 1999

• A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Nair:)~avier LObo passa a participar, na condição de
Suplente, da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO/GAB.lI/Nll 243

Brasilia, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

, Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Antônio Cambraia passa a participar, na condição de
Suplente, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Tem~, Presidente.

OFíCIO/GAB.lI/NIl 244

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, _

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Alberto Mourão passa a participar, na condição de
Suplente, da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro~

testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.
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Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Flávio Derzi passa a participar na condição de Su
plente, da Comissão de Minas e Energia, em vaga
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.ll/NQ 246

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Pastor Jorge passa a participar, na condição de Su
plente, da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

OFíCIO/GAB.ll/NQ 247

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Múcio Sá passa a participar, na condição de Suplen
te, da Comissão de Viação e Transportes, em vaga
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Carfos Dunga passa a participar, na condição de Suplente,
da Comissão de Viação eTransportes, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.llINQ 249

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Ana Catarina deixa de participar, na qualidade Titular,
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
passando, na mesma qualidade, a participar da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, em minha
substituição.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.llINQ 250

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Osvaldo Coelho (PFL) passa a participar, na qualida
de de Titular, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e considéração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.
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Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Armando Abílio deixa de participar, na qualidade de
Titular, da Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, e, na qualidade de Suplente, da Comissão
de Seguridade Social e Família.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB./I/N2252

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Armando Abílio passa a participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão de Desenvolvimento Urbano
e Interior, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB./I/N2 253

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

I:-aire Rosado deixa de participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, passando, na mesma qualidade, a participar da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor .
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Gustavo Fruete deixa de participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, passando, na mesma qua
lidade, a participar da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, em vaga existente.'

Por oportuno, renovo a Vossa Excelênpia pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente

OFíCIO/GAB./I/NQ255

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jurandil Juareza passa a participar, na qualidade
de Titular, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, em substituição ao Deputado José
Priante, e, na qualidade de Suplente, da Comissão
de Finanaças e Tributação, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB./I/N2 256

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

José .Priante passa a participar, na qualidade de
Titular, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.
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Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro- Por oportuno, renaya a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. - Deputado GeddeI testos de estima e consideração. - Deputado GeddeI
Vieira Lima, Uder do PMDB. . Vieira Lima, Uder do PMOB.

Defiro. Defiro.
Em' 10-3-99. - Michel Temer, Presidente. Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Brasília, 4 de março de 1999 OFíCIO/GAB.lllNll 267

OFíCIO/GAB./IIN~ 257

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Damião Feliciano passa a integrar, na condição de
Titular, a Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em substituição ao Deputado Eunicio
Oliveira, que integrará, na mesma condição, a
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e. consideração. - Deputado Geddei
Vieira Lima, Uder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.ll/Nll 258

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Milton Monti deixa de participar, na qualidade de
Suplente, da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputàdo Geddei
Vieira Lima, Uder do PMDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO/GAB.lNll 259

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
00. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Glycon Terra Pinto passa a participar, na condição
de Suplente, da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, em vaga existente.

Brasília, 9 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Mich~1 Temer. ,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente',
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Hermes Parcianello deixa de integrar, na condição
de Titular, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do PMpB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr•. Deputado' Aécio Neves, Uder do
PSDB, nos seguintes termos:
OFíC/O/PSDBIIIN1l353 .' ,

,. Brasflia, 9 de março de 1999

A sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, ..

Em aditamento ao Ofrcio nll 244/99, encaminho
a Vossa Excelência a relação, em anexo, dos mem
bros do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB, que integrarão as Comissões Permanentes
desta Casa.

Atenciosarnente, - Deputado Aécio Neves, Uder
doPSDB.

Defiro.
Em 10-3-99, Michel Temer, Presidente.

COMPOSiÇÃO DA.S COMISSOES
PERMANENTES-1.
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Titulares Suplentes Titulares Suplentes

, Danilo de Castro B.Sá Ademir Lucas

Luiz Ribeiro Carlos Mosconi

Nilo Coelho

Paulo Kobayashi

Titulares Suplentes

Anivaldo'Vale

Franco Montoro

João Leão

Max: Rpsenmann Titulares Suplentes

Nelson 'Marchezan André Benassi

Odflio Balbinotti
Antônio Kandir

Salvador Zhnbaldi
Léo Alcântara

Marisa Serrar10

Xico Graziano

Titulares Suplentes

Átila Ura
, Titulares Suplentes,Uno Rossi

Rafael Guerra
Luis Eduardo

Roberto'Rocha

Romeu Queiroz

'tltl,Ílares' Suplentes

TItulares Sú';lêntes Adolfo Marinho

,.A,lberto Goldman A rton Xerez

:Antônio Feijão Emerson Kapaz

Maria Abadia Ricardo Ferraço

:Mai'inha Ràup Sampaio -Dória

., .... " -.to
Titulares Süj)lentes Titulares Suplentes

: ,. '1 fi'.!.---- -. Alo sio-Nunes'Ferreira
"

';i1 c" ,___ o

Danilo deCastrp
·",·'::t1W.
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OFíCIO PSDB/líNº 354/99

Brasília, 9 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de determinar a substituição do Deputado Antônio
Carlos Pannunzio pelo Deputado José de Abreu,
como membro suplente, para integrar a Comissão
de Desenvolvimento Urbano' e Interior.

, Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, lí-
der do PSDB. '

Defiro.
Em 11-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado __ Aécio Neves, Líder do
PSD~, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/NlI 433/99

Brasília, 10 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer -
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

Deputado B. Sá para o ca~go de Vice-Líder do Parti
do da Social Democracia Brasileira - PSDB.

- Atenciosamente, ~ Deputado Aécio Neves, U
der do PSDB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OF.PSDBn/Nº435/99

Brasília, 10 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputàdo MichefTemer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor_Presidente,
Tenho a honra de indicãr a Vossa Excelência o

Deputado Sebastião Madeira-para o cargo de Vice~

Líder do Partido da Social Democracia Brasileira. -
PSOB. - '

Atenciosamente, - Depl,itaélo .Aéciõ Neves; "lí
der d~P..SDB.

Defiro:
Em 10-3-99. - Michel Temer, Pres~êlente:

-~

Do Sr. Deputado Odelmo I:-~ão, Líder' -do
PPB, nos seguintes termos: -

,- Suplentes

Paulo Feij6

l.Dr.Heleno

Basflio Villani

Vittório Medioli

_, ,$l.Jplentes'

~úcia Vânia

, I José Militão

Fátima Pelaes

Arthur Virgílio

Suplentes

, "

Amon Bezerra

Suplentes

Jovair Arantes

Rommel Feij6

Moroni Torgan

Zulaiê Cobra

. Jutahy Júnior ,

S8ulQ Pedrosa ,

Luciano Castro

Coronel Garcia
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, I

, Nelson Otoch

, , , Pedro Canedo

,-', "

" ,.Augusto Franco

, 'vicente Caropreso

.,'. t' ••

. -,' . Vicente·Arruda

Titulares

Titulares

Titulares
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OFíCI.O t'J2 212/99

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelêi'lcia o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n2 180/99, tenho á

honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido
Progressista Brasileiro (PPB), o Deputado Herculano
Anghinetti, como Suplente, para integrar a Comissão
Técnica de Economia Indústria e Comércio, em
Substituição ao Deputado Delfim Netto.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão
Líder do PPB. '

Defiro.
I Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFICIO N2215/99

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n2180/99, tenho a hon

ra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido Progres
sista Brasileiro (PPB), o Deputado Almir Sá, como Su
plente, para integrar a Comissão Técnica de Viação e
Transportes, em substituição ao Deputado Nilton Baia
no, tomando sem efeito a indicação anteriormente feita
como suplente para a Comissão Técnica de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão
Líder do PPB. '

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2 216/99
Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n2180/99, tenho a hon

ra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido Progres
sista Brasileiro - PPB, o Deputado Sérgio Barros 
PDT (em vaga cedida), como suplente, na Comissão
Técnica da Amazônia e Desenvolvimento Regional.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão
Líder do PPB. '

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2 217/99
Brasília, 4de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício n2 180/99 tenho a

honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido
Progressista·Brasileiro - PPB, o Deputado Paulo de
AI~ida, como suplente, na Comissão Técnica de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
em substituição ao Deputado Herculano Anghinetti. '

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão
Líder do PPB. '

Defiro.
Em10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 106/99

Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Exc~ê'ncia o Senhor
Deputado Mii\hel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta '

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, o Sr. Deputado Luiz Antonio Fleury (PTB 
SP), para compor a Comissão de Trabalho, Adminis
tração e Serviço Público, na qualidade de Suplente.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson
Líder do PTB. '

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2107/99
Brasília, 4 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, o Sr. Deputado Albérico Cordeiro (PTB - AL),
para compor a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, na qualidade de Suplen
te, em substituição ao Sr. Deputado Luiz Antonio
Fleury (PTB "- SP).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Roberto Jefferson
Líder do PTB. '
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Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Miro Teixeira, Líder do
PDT, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 76/99
Brasília, 2 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência o Senhor Deputado Roland Lavigne - PFUBA,
para integrar, como membro titular, a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, em vaga destina
da ao Partido Democrático Trabalhista - PDT.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N2 79/99
Brasília, 3 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência a gentileza de alterar a representação do PDT
na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, deixando o Senhor Deputado Airton Dipp a con
dição de Titular do referido órgão técnico.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. Deputado Miro
Teixeira, Líder do PDT.

Defiro
Em 10-3-99. - Michel Temer Presidente.

Da Sfl! Deputada Luiza Erundina, Líder do Blo
co Parlamentar PSBIPCdoB, nos seguintes termos:

OF/NPSB/020/99
Brasília, 5 de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, de acordo com

os termos do caput do art. 52, da Resolução n9 2, de

1995-CN, a indicação do Deputado Pedro Eugênio
(suplente) para integrar na Comissão Mista de PIa
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente, Deputada Luiza Erundina,
Líder do PSB/PCdoB.

Da S~ Deputada Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSBIPCdoB, nos seguintes
termos:

OF/NPSB/023/99

Brasília, tO de março de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Em conformidade com o art. 12, combinado com o

art. 92, § 12, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, indico para Vice-Líderes do Bloco Parla
mentar formado pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
e pelo Partido Comunistas do Brasil- PCdoB, os Depu
tados Aldo Rebelo - PCdoB, Pedro Eugênio - PSB,
Eduardo Campos - PSB, Haroldo Lima - PCdoB,
Clementino Coelho - PSB, Givaldo Carimbão - PSB.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, Deputada Luiza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Defiro.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

Da S~ Deputada Maria Elvira, Presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nos
seguintes termos:

OFíCIO N2 P-33/99

Brasília, 10 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência

que, em reunião realizada no dia 3-3-99 fui eleita
para o cargo de Presidente desta Comissão, junta
mente com as Senhoras Deputadas Nice Lo
bão(PFUMA), Marisa Serrano (PSDB/MS) e Celcita
Pinheiro (PFUMT), respectivamente, Primeira, Se
gunda e Terceira Vice-Presidentes.

Na oportunidade, coloco-me ao seu inteiro dis
por, transmitindo-lhe meus cordiais cumprimentos.

Respeitosamente, Deputada Maria Elvira
(PMDB/MG) Presidenta.
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ExmQSr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, aproveito a oportunidade

para solicitar a Vossa Excelência o desarquiva
mento de minhas proposições - PL n° 1.922/96 e
PEC n° 584198 - apresentadas na última legislatu
ra, nos termos do art. 105 do Regimento Interno,
publicadas no Diário da Câmara de 3-2 próximo
passado.

Agradeço antecipadamente a atenção dispen
sada, e despeço-me renovando protestos de eleva
da estima e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado Sérgio Miranda,
PCdoB/MG.

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICO, o desarquivamento da
PEC n° 584/96 e do PL n° 1.922/96.

Em 10-3~99. - Heráclito Fortes, 1Q
Vice-Presidente no exercício da Pr(.sidência.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Ary Kara, nos seguintes
termos:

Senhor Presidente,
O Excelentíssimo Senhor Deputado Ary Kara

PPBISP, nos termos do parágrafo único do art. 105
do Regimento Interno, vem á presença de Vossa Ex
celência requerer o desarquivamento das seguintes
proposições, de minha autoria, PL nOs: 4.048/98,
1.028/91, 4.684/94, 1.600/96, 1.601/96, 1.778196 e
1.822/96.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - Ary

Kara, Deputado Federal PPB/SP.

Defiro, nos termos do art. 105, parágra
fo único, do RICO, o desarquivamento das
seguintes proposições: PL nOs: 1.028/91,
4.682/94, 1.600/96, 1.601/96, 1.778196,
1.822/96, 4.048198.

Em 10-3-99. Heráclito Fortes, 1QVice
Presidente, no exercício da Presidência.
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Do Sr. Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Do Sr. Deputado Sérgio Miranda, nos se-
Presidente da Comissão de Relações Exteriores guintes termos:
e de Defesa Nacional, nos seguintes termos: OFíCIO GP017/99

OF. NQ CREDN/P-08/99

Brasília, 4 de março de 1999

Defiro, nos termos do art. 105,'pará
grafo único do RICO o desarquivamento do
PL n° 4.612/94.

Em 10-3-99. Heráclito Fortes, 1QVice
Presidente no exercício da Presidência.

Brasília, 9 de março de 1999

ExmQSr.
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidenl:ê,-
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex'! para infor

mar que fui honrado, em 3 de março do corrente
ano, com a eleição para Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câma
ra dos Deputados.

Foram também eleitos os Vice-Presidentes,
Deputados Arnon Bezerra, Synval Guazzelli e Paulo
Delgado.

Na Presidência deste Órgão me empenharei
para dar prosseguimento às relações de amizade e
cooperação recíprocas entre esta Comissão de Re
lações Exteriores e de Defesa Nacional e os demais
órgãos desta Casa.

Na oportunidade, apresento-lhe os protestos
de minha mais distinta consideração. - Deputado
Antonio Carlos Pannunzio, Presidente.

Sr. Deputado Rubem Medina, nos seguintes
termos:

OFíCIO NQ 8/99

ExmQDeputado
Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Requero nos termos do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, art. 105, parágrafo único, o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.612/94 de
minha autoria.

Certo de poder contar com a vossa especial
atenção, antecipo meus agradecimentos e aproveito
ã oportunidade para reafirmar-lhe minha estima e
admiração pessoal.

Atenciosamente, Rubem Medina, Deputado
Federal



08564 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Sr. Deputado José Carlos Vieira, nos se- Da SrD Deputada Nice Lobão, nos seguintes
guintes termos: termos:

Requerimento nQ
, de 1999

ExmQ Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, _
Requeiro, nos termos do parágrafo único do ar

tigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o desarquivamento do Projeto de Lei nQ

2.272, de 1996, de minha autoria, "que dispõe sobre
as embalagens retornáveis de vidro das cerjas co
mercializadas no País, e outras providências".

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira (PFL - SC)

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento do
PL nl! 2.276/96.

Em 10-3-99. - Heráclito Fortes, 1l!
Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Nelson Marquezelli, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 105, parágrafo único, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência o desarquivamento das
proposições a baixo relacionadas que são de minha
autoria: - -

PFC nl!85/97
PL nl! 2.292/91
PL nl! 3.820/93
PL nl! 4.586/98
PL nQ 4.608/98
RQC nl!21/95

Sala das Sessões, 10-2-99. - Deputado
Nelson Marquezelli, (PTB/SP).

Defiro, nos termos do art. 105, pará
grafo único, do RICD, o desarquivamento
das seguintes proposições: RQC nQ 21/95,
PFC nl! 85/97, PL nl!s: 2.292/91, 3.820/93,
4.586/98, 4.608/98.

Em 10-3-99. Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

artigo 117, Inciso XVIII, do Regimento Interno, ouvi
·do o Plenário, seja registrado nos Anais da Casa
voto de pesar pelo falecimento do ex-Governador,
ex-Prefeito e ex-Deputado Ivan Saldanha, sendo
esta iniciativa comunicada à família enlutada.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputada Nice Lobão.

Submeta-se ao Plenário.
Em 10-3-99. - Michel Temer, Presidente.

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

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Rubens Bueno.
O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pronun

cia o seguinte discurso.) - -Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o vale-transporte foi instituído, em
1985, pelo então Ministro Affonso Camargo, no con
texto das preocupações dos legisladores com os di
reitos dos trabalhadores. Foi uma medida muito bem
aceita por todos e logo incorporada às práticas tra
balhistas no País. Empregados e empregadores
passaram a considerar como justo e apropriado o
acréscimo desse benefício à renda dos assalariados.

Extinguir o vale-transporte é, portanto, um re
trocesso injustificável, que acabará prejudicando a
maioria da população brasileira, que vive de renda
gerada pelo seu próprio trabalho.

Depois que os servidores públicos passaram a
receber o benefício em pecúnia, cresce a tendência
para que a eliminação dos tíquetes seja estendida
aos empregados da iniciativa privada.

Parece-nos que a decisão de acabar com o
vale-transporte é precipitada e não leva em conta os
aspectos globais do problema, as conseqüências fu
turas da iniciativa. Trocar o vale por remuneração
pecuniária foi uma solução aparentemente fácil, mas
que, na prática, provocará grandes prejuízos a mi
lhões de pessoas, sem trazer benefícios palpáveis
para a comunidade.

O surgimento de um mercado paralelo onde se
negociavam os vales não era problema de grande
importância e poderia sercoibido por medidas admi
nistrativas e de controle na distribuição e comerciali
zação dos tíquetes. Não justificaria de forma alguma
a alternativa drástica aplicada aos servidores.
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A longo prazo haverá uma tendência à gradual O SR. AFFONSO CAMARGO (PFL - PRo Sem
diluição do benefício na remuneração dos emprega- revisão do oradór.) - ·Sr. Presidente; a Casa sabe
dos, pois os salários tenderão a ser considerados que poucas vezes ocupo esta tribuna; somente o
em seu montante global. A permanência do tíquete faço quando há um problema grave a ser denuncia-
possibilita uma distinção mais clara entre o salário e do. Daria o seguinte título ao meu pronunciamento:
o auxílio-transporte. Nas negociações trabalhistas, os tecnocratas atacam o vale-transporte.
no Brasil, os empregados são a parte mais frágil, Não é de hoje que defino essa figura - não ata-
pois não conhecem bem as leis e têm dificuldades carei os técnicos; sou engenheiro civil, logo, também
em fazer valer seus direitos. sou um técnico. Tecnocrata é aquele que só sabe Ii-

Há que se considerar também os estímulos do dar com números, ignorando a vida das pessoas; ele
vale-transporte ao aprimoramento do sistema de não lida com pessoas. O tecnocrata fecha-se, faz as
transporte público do País. Sabemos o quanto esse contas e não toma conhecimento da repercussão
é um problema delicado, causa:de grandes angús- que vai haver nas famílias.
tias à população trabalhadora e motivo de crises Lembro que para instituir o vale-transporte,
constantes para as prefeituras. partimos de uma realidade apontada por pesquisas

O crescimento das cidades tem exigido investi- segundo as quais 25% dos trabalhadores de baixa
mentos cada vez maiores em infra-estrutura e nos renda - porque o benefício foi criado para o traba-
sistemas de transporte de massa. As empresas pri- Ihador de baixa renda - não compareciam ao t(aba-
vadas que atuam no sistema, por sua vez, são pres- lho todos os dias porque, ao final do mês - e consta-
sionadas por custos também crescentes. tei isso aqui em Brasília, conversando com as pes-

Nesse contexto, soluções satisfatórias depen- soas -, eles não tinham mais dinheiro para pagar a
dem de iniciativas que contemplem todos os aspectos passagem do ônibus. O salário era um só, mas, por
da questão: investimentos públicos, custos das em- um lado, a mulher precisava comprar comida - ne-
presas, renda dos usuários. O vale-transporte atua cessidade essencial: se não comer, morre -, por ou-
no sentido de garantir uma canalização de recursos tro, o marido tinha de manter algum dinheiro consigo
para que os trabalhadores possam dispor, a custos para pagar a passagem, caso contrário, faltaria ao
suportáveis, de bons sistemas de transporte. São trabalho e seria descontado na folha de pagamento.
mantidos nfveis adequl:!.dos de investimentos e as ci- Era o que acontecia.
dades são capazes de administrar o adensamento O que ocorreu? Fomos agredidos mais uma
populacional e a conseqüente sobrecarga sobre os vez pelos tecnocratas, que, no dia 14 de dezembro -
equipamentos urbanos. vejam bem, foi na véspera do fim da legislatura -,

O fim do auxílio-transporte induz os usuários a editaram uma medida provisória de que só tomei co-
buscar alternativas mais baratas individualmente, nhecimento quando já estava sendo reeditada. Veio
mas que acabam trazendo custos sociais mais ele- o Natal e o começo do ano, e, repentinamente, já sa-
vados. É o caso, por exemplo, da utilização de veí- bíamos que tinha sido extinto o vale-transporte para
culos em condições precárias de segurança que pro- o funcionalismo público federal, transformado que foi
vocam mais acidentes, maior poluição e mais danos em auxílio-transporte.
a ruas e avenidas. O vale-transporte foi aprovado pelo Congresso

Insistimos, portanto, na denúncia contra o duas vezes. Primeiro, de maneira facultativa, quando o
grande equívoco em que se constitui a extinção do Ministro tomou a iniciativa de enviar a mensagem; de-
vale-transporte. É uma medida apressada, que trará pois, com a aprovação de projeto de minha autoria,
prejuízos aos trabalhadores e que terá impacto ne- que transformou o vale facultativo em obrigatório. O
gativo sobre o sistema de transportes urbanos, com Congresso pronunciou-se duas vezes com relação ao
conseqüências sobre a qualidade de vida de toda a benefício. No entanto, o tecnocrata volta a fazer uso da
comunidade. sua grande arma: a medida provisória, instrumento

cujo uso temos definitivamente de normatizar.
Ainda há tempo para evitar esse terrível retro- O Governo envia a medida provisória - até agora

cesso. Basta que prevaleçam o bom senso e a pro- não conseguimos votá-Ia. Decorridos os noventa dias
priedade das análises técnicas. estabelecidos pelo decreto para que os órgãos se

Esta é uma homenagem ao ex-Ministro Affonso adaptassem à formalidade do auxílio-transporte, o
Camargo. Congresso vê aquilo que votou sendo modificado, sem

Era o que tinha a dizer. poder opinar com relação à matéria.
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Sr. Presidente, alguma coisa está completa- pa de estabilização forçada da moeda, sustentada
mente, errada. Não houve nestes trinta dias nenhu- em juros altos, câmbio sobrevalorizado e abertura às
ma sessão no Congresso Nacional. Estamos aguar- importações.
dando que aconteça uma ação neste Congresso Agora, depois do impacto da' desvalorização,
para podermos resolver o assunto, mas isso não apesar de dizer que o Plano Real continua vigente, o
quer dizer que eu não tenha feito gestões. Governo Federal prepara uma nova fase para a eco-

Conversei com o Ministro Francisco Dornelles, nomia brasileira, quando se tentará retornar a supe-
que por sua vez conversou com o Palácio do Planal- rávits comerciais como forma de financiar o paga-
to - afinal, S. Ex!! é Ministro do Trabalho, dos traba- mento dos compromissos externos.
Ihadores, do emprego. Conversei também com o Mi- A maxidesvalorização que está sofrendo nossa
nistro Pimenta da Veiga, para ver se era possível, economia cumpre em parte este papel.
que o Governo não reeditasse a medida provisória, e O assalariado brasileiro teve seu poder aquisiti-
sim remetesse a esta Casa um projeto para discus- vo rebaixado em mais de 40% em relação a produ-
são. Eles alegam, por exemplo, que há um problema tos cotados em dólar, ao passo que os assalariados
de comercialização desse vale aqui em Brasília. do ext,erior, que recebem em dólar ou equivalente, ti-

Existe no texto da lei alguma coisa que diz que veram o poder aquisitivo de seus salários aumenta-
o desconto será feito sobre o salário básico, sem do em mais de 70%. Resultado: o trabalhador brasi-
considerar os adicionais e v~ntagens. Alterando-se leiro ficou mais pobre de uma hora para outra, e ain-
salário básico para vencimento, muita gente que da tem de ouvir a desculpa esfarrapada de que se
está hoje vendendo vale-transporte deixará de fazê- houver inflação o culpado serão os salários, como
lo, porque o desconto, que é pequeno, não corres~ áfirmou o ex-Presidente do Banco Central, Gustavo
ponde ao respectivo vencimento. Então, há coisas Franco.
que poderiam ser aperfeiçoadas na lei, desde que
não se tratasse de uma medida provisória. O Governo deveria criticar aqueles que aumen-

tam preços, juros, tarifas, e não os salários - estes
Qual é a nossa situação agora? Estamos dian- estão congelados.

te de um fato consumado. A medida provisória vai
ser reeditada novamente já no dia 12, e vamos ten- O que o Executivo deveria fazer seria educá-
tar colocá-Ia em votação n~ primeira sessão do Con- 'los, mostrando quem são os verdadeiros culpados
gresso Nacional. O Presidente do, Senado já assu- pela inflação. O resultado inflacionário não pode re-
miu esse compromisso comIgo. tornar aos preços só porque foi incorporado aos sa

iários. É inadmissível que os detentores do capital
Estão implantando alterações no transporte, não aceitem esse fato.

mas é possível que este c.o.ngresso, soberanamen-
te, rejeite a medida provi~ória e faça tudo voltar ao ' Salário não causa inflação - a reposição que
que era antes, o que não int~ressa ao País. Infelizmen- os trabalhadores querem é a das perdas, que já vem
te, foi o ,que aconteceu, porque tecnocrata não pen- tarde.
sa em pessoas e porque a medida provisória é um Para se ter uma idéia do grau de injustiça des-
instituto do processo legislativo que tem de ser modi- te modelo, o Dieese, em sua última pesquisa sobre 'o
ficado. Não é possível que ela seja editada e o pod~r de compra, verificou que o salário mínimo, de-
Congresso não tenha devotá-Ia imediatamente. termi,nado pela Constituição de 1988, deveria estar

Esse é o meu pronunciamento e o meu protes- na faixa de R$896,81, em fevereiro. A média do sa-
to, Sr. Presidente. lário mínimo deste ano já é a mais baixa de toda a

O SR. PAULO PAIM (PT - RS.Semrevisão históriabr&sileira. Corresponde a 24% relativamente
do orador.) - Sr. Presidente, eu gostaria de encami- .a quando ele foi instituído em 1940.
nhar à Mesa indicação ao Ministério da Previdência Com a desvalorização em dólar o salário míni~
e Assistência Social com sugestão de obrigatorieda- ,mo. do Bfasil volta a ser novamente um dos piores
de de comprovação, pelo empregador, dos valores de tódo ó mundo.
pagos à Previdência pelo trabalhador com carteira Em seu,primeiro mandato, Femando Henrique
assinada. prometia dobrar o valor do salário. Em janeiro de

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta- 1995, quando tomou posse, o salário mínimo estava
,mos vivendo no País uma conjuntura muito especial. em 70 reais e, na época equivalia a' 81 dólares. Hoje
Uma etapa do modelo de política econômica adota- seu valor nominal é inferior a 140reais e equivale a
do pelo Governo Federal esgotoiJ-se. Acabou a eta- aproximadamente 60 dólares. '
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Técnicos do Governo .e vários economistas tados e municípios a manterem dotação orçamentá-
manifestam que a inflação pode ser evitada desde ria a programas de ação social' do ~aís, tendo como
que seja impedida a indexação da economia. Na referência, ao menos, o exercício de 1998.
verdade, querem evitar a todo o custo a recuperação Na condição de representante do interior do
dos salários - a economia já está indexada e os pre- Estado do Rio de Janeiro nesta insigne Casa de leis,
ços estão subindo. tenho sido insistentemente cobrado a posicionar-me

Nos planos do Governo, trata-se de proteger a respeito deste assunto. Minha opinião é a mesma
os grandes investidores, estimular o setor exporta- dos dirigentes destas entidades assistenciais e de
dor, cortar gastos e arrochar os salários dos traba: outros segmentos de nosso País: a de não colabo-
Ihadores. Se a prioridade da política econômica fos- rar, em hipótese alguma, com o corte de recursos da
se social, a proteção do poder de compra dos salá- área...so.cial pelo Governo Federal. Esta minha con-
rios teria de ser o objetivo principal das ações gover- duta é decorrente de minha fé nos princípios básicos
namentais. Os custos decorrentes da desvalorização que norteiam a mim e ao meu mandato.
teriam de ser suportados pelos setores que foram Sendo eu Deputado do PSDB, fiel ao Governo
beneficiados pela especulação financeira dos últi- Federal, votei inúmeras vezes em matérias de cunho
mos anos. impopular, mas necessárias à regularização de nos-

De tudo o que foi exposto acima decorre nossa sa economia. Contudo, não me coadunarei com ações
posição em defesa dos assalariados. Devemos prio- que julgue equivocadas por provocar prejuízos ao
rizar a defesa dos salários e a retomada do cresci- povo do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
menta econômico com base no mercado interno. Acredito no programa de Governo do Exmo.

Para isto, é necessário que tenhamos uma po- Sr. Presidente da República, Fernando Henrique
Iítica de recuperação do salário mínimo, garantindo Cardoso, e por S. Exa tenho-me levantado a favor
vida digna aos trabalhadores, aposentados e pensio- diversas vezes aqui do alto desta tribuna e nos mu-
nistas. Ao estimular o consumo de produtos básicos, nicípios com os quais mantenho vínculos no Estado
o aumento dos salários estimularia a produção agrí- do Rio de Janeiro. Tenho certeza de que o Presiden-
cola e industrial para o consumo interno, evitaria a te Fernando Henrique, um conhecedor profundo das
quebra de milhares de pequenas e médias empre- mazelas de nossa sociedade, um político experiente
sas, afastaria o perigo da recessão e reduziria o de- e ousado, responsável pela mudança do perfil políti-
semprego. co de nosso País, sabe dos problemas enfrentados,

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia diariamente, pelas entidades filantrópicas que aten-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. dem aos mais desassistidos de nossa sociedade.
Deputados, os esforços do Governo Federal, empe- Problemas como os enfrentados pelo Município
nhados nestes últimos dias, em torno de uma pro- de Campos, no Norte Fluminense, em que mais de
posta de redução de gastos públicos são louváveis 10 entidades com perfil assistencial terão suas ativi-
no que tange à preocupação que há de se ter, neste dades seriamente prejudicadas em face dos cortes
momento, com a retomada da estabilidade da eco- em estudo pelo Governo Federal. Estes cortes, da
nomia e seu ajustamento. ordem de 30% a 34,23%, reduziriam verbas federais

Dentro do modo proposto, contudo, encontram- já escassas em relação ao universo de pessoas ca-
se medidas que oneram, em muito, a estrutura de rentes que.necessitam desta ajuda por parte das en-
entidades filantrópicas, que prestam relevantes' ser- tidades filantrópicas, como idosos, menores e porta-
viços aos municípios onde estão instaladas e que dores de deficiências.
sempre muito pouco receberam do Governo Federal Apresento, para embasar a minha argumentação,
no tocante a contribuições de ordem financeira. dados do Dr. Benedito Marques, Provedor da Santa

Para tratar desta questão nos reunimos, nesta Casa de Misericórdia de Campos e Presidente de uma
quarta-feira, com o Presidente do Conselho Nacional fundação assistencial que congrega instituições como o
de Assistência Social (CNAS), Gilson Assis Dayrrel, Asilo Monsenhor Severino e a Creche Nossa Senhora
e com seu Secretário-Executivo, Marcos Maia Jú- de Fátima. O Sr. Benedito Marques é enfático ao expor
nior. Foi um encontro importante, em que discutimos o drama vivido por quem depende destas instituições,
o resultado da última plenária do Conselho, que deli- hoje em regime quase falimentar, mantendo-se funda-
berou por quatro resoluções, publicadas hoje no mentalmente com doações comunitárias.
Diário 'Oficiai da União. A principal foi a que orien- Entendemos ser necessário um amplo progra-
tou os Poderes Executivo e Legislativo, a União, Es- ma de redução de custos do Governo Federal, em
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busca de um superávit que atenda às exigências do do País, para que não incorramos no erro de presen-
recente acordo firmado com o Fundo Monetário In- ciar o desmonte de estruturas assistenciais tão im-
t~rnacional (FMI). "Mas fazemos sérias ressalvas aos portantes para a população brasileira, principalmen-
cortes propostos na área social, feitqs indiscrimina- te, para aqueles que do Estado exigem maior aten-
damente, sem considerar a realidade das instituições. ção: idosos e crianças.
Entidades como o Asilo Monsenhor Severino rece- Era o que tinha a dizer.
bem do Governo Federal R$60,85 mensais para O SR. ARMANDO ABíLIO (PMDB - PB. Sem
atender a cada um dos 90 idosos assistidos. Cada revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
uma das 80 crianças da Creche Nossa Senhora de Deputados, divido esta minha participação em duas
Fátima recebem por mês R$17,02. partes.

Estes números traduzem, melhor do que qual- Primeiro, registro que nós, .da bancada do
quer argumento por mim apresentado nesta tribuna, PMDB, estivemos ontem em audiência com o Minis-
o erro da redução de recursos para a área social tro da Previdência Social, ocasião em que tivemos
que, tenho plena confiança, o Presidente Fernando oportunidade de apresentar a S. Exa o pedido de
Henrique saberá corrigir. que a autorização de fechamento da Superintendên-

Tendo como base estas considerações, como cia do INSS na paraíba fosse revogada. De pronto,
podemos aceitar, nobres colegas Parlamentares, S. Exa atendeu à nossa reivindicação. Por isso,
que se fale em diminuição de gastos da União com agradecemos ao Ministro.
estas entidades se diminutos já são os repasses fe- Em segundo lugar, Sr. Presidente, destaco um
derais, por vezes, com atrasos de meses? fato religioso ocorrido no nosso Estado, a Paraíba.

Em se falando de dados, estes são mais cruéis O ano de 1999 marca o 11611 aniversário de fa-
ainda em relação ao Asilo Nossa Senhora do Carmo, lecimento do Pe. Ibiapina, grande cearense a cuja
um dos maiores da cidade de Campos e dos mais ação religiosa a Paraíba teve o privilégio de assistir.
tradicionais. Para atender a quase 100 idosos, o Asi- Como anualmente acontece, milhares de pessoas
lo recebe da União apenas R$851,60 por mês, o compareceram à cidade paraibana de Arara, onde
equivalente à inexpressiva quantia de R$8,69 men- foi sepultado o sacerdote, para pedir-lhe proteção,
sais para cada um dos atendidos, que com a redu- fazer promessas e render-lhe graças por favores al-
ção determinada pelo Governo Federal chegaria à ir- cançados. Sem dúvida, tivemos a oportunidade de
risória soma de R$6,00. Registro que o custo do assistir a um comovente espetáculo de fé e esperan-
atendimento de cada um destes idosos, por mês, se ça, quando os nordestinos, principalmente os parai-

.encontra em torno de R$260,00 - a diferença é co- banos, não só comprovam a sua religiosidade, mas
berta, principalmente, pela ajuda comunitária, sem a também, principalmente neste ano de seca, pedem
qual estas entidades não sobreviveriam. ajuda para uma região que, além da falta de alimen-

Esta é a realidade de que - acreditamos - o tos, sofre os efeitos da escassez de água para be-
Governo Federal não tem conhecimento em face do ber. Para que V. Exas. tenham uma idéia, já tivemos
volume enorme de casos com o qual tem que lidar. oportunidade de registrar em outras ocasiões o fato

Estaremos cobrando, veemente e contundente- de que em toda aquela região o abastecimento de
mente, do Governo Federal que adote as medidas água está desativado.
apontadas pelo Conselho Nacional de Assistência Emociona, de fato, ver o fervor com que ho-
Social, que amenizam o impacto dos cortes ora im- mens e mulheres se ajoelham ante o jazigo daquele
plantados pela equipe econômica nas verbas desti- a quem cultuam como exemplo de amor e de bonda-
nadas para os programas sociais e para ajuda de de. Muito mais do que um evento religioso ou um fe-
custo às entidades filantrópicas. Estaremos acompa- nômeno sociológico, o que ali se repete a cada ano
nhando, passo a passo, o comportamento do Governo evidencia a riqueza humana da nossa gente, o espí-
Federal a respeito destas proposições ao mesmo rito cordial e fraterno que irmana todos os habitantes
tempo em que manteremos informados os repre- daquela região, razão por que não poderíamos dei-
sentantes das instituições assistenciais de Campos xar de registrar as justas homenagens que o Estado
e região, em esforço conjunto em busca de solução e o povo da Paraíba prestam ao Pe. Ibiapina. Em
para este problema. função de sua atuação religiosa, existe até mesmo

É preciso movimentar-se nesta direção, Sr. um movimento em torno da sua beatificação - aliás,
Presidente, para evitarmos a ocorrência de agrava- várias pessoas já tiveram a oportunidade de serem
mento do caos nos serviços de atendimento social agraciadas com seus milagres.
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Nascido em 1806 no Município cearense de são do Pe. Ibiapina atribuem-se milagres que chega-
Sobral, José Antônio de Maria Ibiapina logo reconhe- ram ao conhecimento da Igreja, nos quais se baseia
ceu nos pais a retidão e o decoro com que seguiam o processo de beatificação que tramita na Santa Sé.
à frente de uma família pobre, mas honrada. Nas ci- Compreendem-se, pois, a confiança e a fé com que
dades de Icó, Crato e Jardim, o pequeno José ini- todos dirigimos as nossas orações ao Pe. José An-
ciou-se nos estudos, a que deu continuação em For- tônio de Maria Ibiapina, para que nos conceda vida e
taleza e, depois, em Olinda. Foi quando explodiu no saúde, força e coragem, dando-nos a bênção de po-
Nordeste a chamada Confederação do Equador, um der trabalhar pelo progresso da Paraíba e peJa gran-
dos mais belos e importantes momentos da história deza do Brasil.
do Brasil, caracterizado pela- insurgência de provfn- Sr. Presidente, considerando todo o hino reli-
cias da região contra os excessos de D. Pedro I: gioso criado naquela região, queríamos não só re-
presos o pai e o irmão mais velho e confiscados os gistrar esse fato religioso, mas também pedir a
poucos bens da família, veio o moço José Antônio V. Exa que autorize a divulgação deste nosso pro-
ao encontro dos parentes perseguidos, após o que nunciamento em todo os meios de comunicação da
retornou a Pernambuco. Casa.

Não obstante a vocação religiosa que já o ani- O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
mava, Ibiapina deixou-se levar pelo interesse acadê- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
mico: em 1832, aos 26 anos de idade, recebia o diplo- Srs. Deputados, venho a esta tribuna para falar so-
ma de bacharel em Direito. Professor de Direito Natu- bre reforma tributária, especialmente sobre a Lei
ral e juiz que se impunha pela honradez e pela campe- Kandir.
tência, o jovem magistrado acabou por se render aos Quando a Lei Kandir foi sancionada, em 1996,
encantos da política, elegendo-se Deputado na legisla- significou naquele momento uma recuperação e um
tura que se estenderia de 1834 a 1837. As palmas da avanço de 30 anos na correção de erros no sistema
academia, o realce do magistério, a nobreza da magis- tributário brasileiro, especialmente no ICMS, porque
tratura, o relevo da política, nada disso realizava José a matéria trata da cobrança do Imposto sobre Circu-
Antônio Ibiapina. As pompas do mundo lhe diziam lação de Mercadorias e Serviços.
pouco: algo de maior e de mais profundo lhe perturba- Evidentemente, a Lei Kandir é mais abrangen-
va o íntimo, lhe inquietava o espírito. Era o apelo da re- te. Resolveu uma série de problemas tributários do
Iigião, o chamado de Deus para que renunciasse aos ICMS, que é o maior imposto do País. Aliás, ele faz
prazeres da vida em favor da Igreja, da doação ao pró- com que os estados brasileiros arrecadem anual-
ximo. Assim, em 29 de julho de 1853, o Pe. José Antô- mente 60 bilhões de reais, o que é mais do que a
nio de Maria .Ibiapina celebrava a sua primeira missa soma do Imposto de Renda e do Imposto sobre Pro-
na Igreja da Madre de Deus, no Recife, dando início a dutos Industrializados - IPI. Somados os dois impos-
uma das mais belas carreiras eclesiásticas já cumpri- tos, o ICMS é maior, sendo que a União tem de de-
das por um brasileiro. volver para os estados e municípios 47% do Imposto

Destacou-se, em Olinda, como vigário-geral do de Renda e 57% do IPI, na forma de fundos consti-
bispado e professor de eloqüência sagrada no semi- tucionais.
nário, mas não resistiu aos apelos do serviço missio- Portanto, Sr. Presidente, a Lei Kandir resolveu
nário: com pouco tempo, viajava de Pernambuco uma série de problemas e imperfeições da legisla-
para o Ceará, do Ceará para o Rio Grande do Norte, ção, melhorando a arrecadação dos estados, princi-
do Rio Grande do Norte para a Paraíba, vencendo paimente com a substituição tributária e outros, e
milhares de quilômetros em estradas ermas e poei- ainda um problema de produção do País. Até a Lei
renté,\s. Fruto dessa tocante peregrinação, contam-se Kandir, no Brasil, tínhamos a prática de cobrar ICMS
inúmeras casas de caridade, matrizes, cemitérios e - 17% de imposto, às vezes, até mais - sobre má-
hospitais que o Pe. Ibiapina deixou por onde passou, quinas, equipamentos agrícolas e industriais, sobre
prova 'de que era, realmente, um homem tocado por aquilo que vai para montar uma indústria.
Deus, a semear o bem e a praticar a justiça entre os Onde já se viu um país que quer crescer, pros-
pobres e os sofredores. perar, gerar empregos e riquezas cobrar impostos

Falecido, aos 77 anos de idade, em 19 de feve- sobre suas máquinas e equipamentos?
reiro de 1883, foi sepultado no Município paraibano A Lei Kandir, da qual tive a honra de ser o Re-
de Arara. Graças ao culto que lhe devotam milhões lator nesta Casa, cujo relatório foi aprovado na ínte-
de pessoas em todo o Brasil, ao poder e à interces- gra aqui e no Senado e depois foi sancionada pelo
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Presidente da República, retirou esses impostos so- que hã uma emenda encam'inhada por um colega de
bre as máquinas e os equipamentos. bancada, o Deputado Luiz Antonio Fleury. Nossa

Portanto, digo que quem é contra a Lei Kandir bancada encaminhou esse destaque, que hoje será
é contra a produçãQ, a ger~ção de empregos, o Bra- votado, justamente para não alterar, para manter a
sil e os trabalhadores. mesma alíquota de 0,20%.

Essa lei resolveu também um problema das ex- Na votação da prorrogação da vigência da
portações. Sobre os produtos semi-elaborados e in CPMF, não acatei a decisão de minHa bancada, vo-
natura também se cobrava o-ICMS, e :passou-se a tei contra, porque assumi compromisso com a minha
dar crédito nas exportações desses produtos. ' bancada com relação ao destaque - com isso não

Com isso, resolveu-se o problema das exporta- estou dizendo que os colegas não tenham assumido
ções. Tirou-se os impostos, porque não se exporta também esse compromisso.
impostos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dadas as ex-

E aí vem uma segunda alegação: perdemos posições de motivos divulgadas nos quatro cantos
muito com a exportação. Mentira, Sr. Presidente! Se de nosso País, em todos os Estados e pela própria
o Brasil, nestes últimos anos, importou rl)ais do que imprensa, vejo que a aprovação dessa matéria irá
exportou, se a importação foi de 58 bilhões e a ex- ajudar o atual Governo na construção de nosso
portação de 50 bilhões, se se deixou de tributar 50 País, e queremos ajudar de uma maneira positiva.
bilhões em produtos que foram para o exterior - pro- Mas queremos ajudar da forma mais simples que
dutos in natura, semi-elat;>orados e industrializados - possa existir, que é justamente trazer para dentro
, os estados ganharam 58 bilhões de base tributária, desta Casa o que seria o instrumento principal para
que foi o que ingressou no Brasil. resolver o problema de caixa de nosso País: a refor-

No Pará houve problema sim, porque aquele ma tributária. Precisamos discutir o pacto federativo,
Estado é exportador de ferro-gusa. E aí é que teria ver o que será destinado para os Estados, para os
de haver uma caixa de compensação entre os esta- Municípios e para a União; diminuir a carga tributá-
dos para beneficiar o Pará, que foi prejudicado: É ria, o número de impostos, porque assim poderemos
por isso que criamos o seguro-receita, para fazer aumentar a arrecadação e acabar com os sonega-
esse ajuste. E é uma obrigação fazer o ajuste para dores.
os estados que têm esse desequilíbrio. A votação dessa matéria terá continuidade

Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra é no nesta tarde. Se a proposta fosse somente para pror-
sentido de proteger os estados e os municípios, por- rogar a vigência da CPMF, mas com a mesma alí-
que, nestes oito anos, tenho defendido aqui os esta- quota, não haveria problema algum com relação a
dos, os municípios, a Federação e o setor público nossa participação e ao nosso apoio. Mas ela vem
brasileiro. E sem as reformas estruturais que esta- alterando, e alterando para onerar mais, para tirar
mos fazendo, o setor público não se viabilizará. Ex- mais. Isso, não consigo conceber.
ceto, se aprovarmos tudo, como temos feito, como Não tenho medo nem constrangimento com re-
ainda ontem aprovamos a CPMF. lação a minha bancada, ao meu partido, como parti-

Não gosto deste imposto, não é um imposto do da base do Governo que a partir desta nova legisla-
bom, mas é um mal necessário, neste momento, tura se tem posicionado de forma a buscar o seu pró-
para o País. Precisamos da CPMF para concluir o prio caminho. Fico feliz, porque o partido vinha num
ajuste fiscal. outro rumo, e lá no Rio Grande do Sul temos como

São as minhas palavras, Sr. Presidente. meta traçar linhas de ação para o nosso partido, que é
O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão o que queremos nesta Casa, em âmbito nacional. Por

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso, temos uma bancada renovada. '
vimos a esta tribuna neste Pequeno Expediente para Sr. Presidente, vejo na grande mídia, na im-
fazer referências sobre a votação, que 'foi até esta prensa de hoje, em vários jornais, algumas referên-
madrugada, da prorrogação da CPMF. cias feitas à votação da CPMF e ao posicionamento

Hoje vamos continuar a votação em primeiro tur- do meu partido, como, por exemplo, o Jornal do
no desta proposta de emenda constitucional que eleva Brasil de hoje, que diz:: MO destaque do PTB que
a alíquota e prorroga a vigência da Contribuição Provi- baixa a alíquota da CPMF..." Não baixa, Sr. Presi-
sória sobre Movimentação Financeira - CPMF. dente. Ele quer prorrogar e manter a mesma.

Ontem manifestamos nosso voto de discordân- Outra referência do mesmo jornal: MO .Governo
cia com a forma com que ela foi apresentada, por- não tem motivo para ficar em pânico, porque quem
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precisa de 308 votos é o próprio Governo." Tem mui- iria e que, às escondidas, prepara o pacote agrícola
to mais do que isso, Sr. Presidente. Portanto, não para resolver os prÇ)blemas do País.
precisa préocupar-se com o PTB. .Temos consciência de ejúe este é,' mais uma

Gazeta Mercantil de hoje: "O PTB passa por vez, um pacote de obediência ao FMI, porque para
um processo de transformação e de recriação". "Não fazer a reforma agrária o Ministro tem de, primeiro,
há argumento nem cargo que o convença a negar brigar pelo dinheiro que foi cortado do Orçamento,
seu voto à emenda para manter intacta a alíquota". fazê-lo voltar para esse setor, porque não se faz re-
"O PTB não irá se distanciar dos problemas que en- forma agrária sem dinheiro.
volvam interesse do Estado'. Em segundo lugar, o Ministro precisa ter meta.

O Estado de S.Paulo de hoje: "O PTB quer Pelo que consta, o Governo não estabeleceu as me-
marcar posição". "Temor dos Governistas era de que tas necessárias: quantas famílias vai desapropriar,
a posição do PTB contaminasse outros aliados da quanto vai ser gasto. Ao contrário, a cada dia que
base governista". Não M por que se preocupar em passa o FMI e os banqueiros exigem mais um pouco
contaminar. É bem clara a questão:da contaminação de sangue do povo brasileiro, e o Ministério Extraor-
da CPMF. dinário de Política Fundiária está cumprindo essa

O Globo de hoje: "Preocupação do Governo função, além de desmontar o Instituto Nacional de
era o destaque do PTB". Mais uma vez reafirmo: não Colonização e Reforma Agrária - INCRA, transfor-
se preocupem, somos vinte e três. mando-o em um 'mero espaço imobiliário de compra

de terras.Jornal de Brasília de hoje: "PTB firma posição
na emenda da bancada". A sociedade brasileira, ciente do que está

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não acontecendo, está preocupada com essa política do
queremos nesta Casa aquela página do passado, Governo, com a criação do Banco da Terra, que, po-

deríamos dizer, é um banco para enriquecer os
em que se brigava por cargo, em que se buscava grandes fazendeiros, que estão tentando endividar
cargo, tomava-se posição para pressionar e buscar mais o Brasil, buscando um bilhão de dólares no
cargos. Isso queremos ver banido do trajeto e da Banco Mundial para comprar terra em vez de desa-
conduta do nosso partido. propriar.

Nossa participação no Pequeno Expediente é O Governo e o seu Ministro - preciso dizer ao
para expor a nossa posição com relação ao nosso Brasil-, de fato, estão querendo acabar com a refor-
voto, não em rebeldia, não indo contra a nossa ban- ma agrária e enriquecer mais aqueles que sempre
cada, até porque o sentimento unânime da nossa foram os privilegiados desse sistema.
bancada é esse caminho que estamos aqui exter-
nando. Ficamos perplexos quando se fala em um Brasil

continente com tanta terra. O Governo, além de cortar
Assim, vamos hoje à tarde solicitar aos nobres 'os recursos para desapropriação, para assentamento,

pares de todas as bancadas que acompanhem o está acabando com o Programa Especial de Crédito
destaque do PTB para manter a alíquota de 0,20%. para a Reforma Agrária - PROCERA, que é um finan.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re- ciamento subsidiado para fazer os assentamentos, e
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. procura nivelá-lo ao Programa Nacional de Fortaleci-
Deputados, ocupo a tribuna esta tarde para lamen- mento da Agricultura Familiar - PRONAF, outro
tar, primeiro, a votação de ontem. Aliás, todas as vo- tipo de financiamento para os agricultores que já têm
tações referentes à reforma tributária foram como propriedade. Então, podemos dizer que o Governo
deveres de casa que FHC está executando e a base quer acabar de vez com a reforma agrária.
governista obedecendo por ocasião das votações. Sr. Presidente, esse programa de ficção agrí-

Estamos a cada dia mais perplexos com a pos- cola e agrária está sendo preparado para ser lança-
tura do Governo ao fazer cortes nas áreas sociais do com todas as pompas no dia 12 de março, por-
importantes - saúde, educação e agricultura. Para a que o Ministro precisa de toda a formalidade para
reforma agrária este corte chegou a ser de 71 ,9%, manter-se no cargo e continuar enganando o povo
que foram destinados ao pagamento dos juros e ser- brasileiro. Mas não vai enganar todos, nem o movi-
viços da dívida externa. mento dos sem-terra, nem quem luta por um Brasil

Estamos perplexos ao assistir ao Ministro Ex- democrático, independente do FMI, que tenha comi-
.traordinário de Política Fundiária viajar pelo País e da na mesa dos seus cidadãos, dos pequenos agri-
gabar-se' dizendo que está fazendo a reforma agrá-, cultores, e para que se faça a reforma agrária.
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Queremos fazer esta denúncia, este alerta à so- Neste documento, o próprio Governo admite
ciedade..E~ta Casa tem de procurar cumprir o lema da que temos três camadas na agricultura: a estagna-
Campanha·da Fraternidade deste ano. O problema do da, a desenvolvida e a superdesenvolvida. O próprio
emprego não será resolvido se o campo não for trata- Governo concorda com o fato de qu~ existem três
do como uma questão política deste País. patamares, só que não os diferencia, uma vez que

Era o que tinha a dizer. todos vão lutar pelo mesmo financiamento, ou seja,
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Sem revisão o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultu-

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ra Familiar - PRONAF. Ele quer que o agricultor, as-
certamente a sociedade brasileira, aos poucos, co- sim que receba a terra, tome empréstimo no mesmo
meçará a sentir os efeitos da negociação do Brasil valor daquele agricultor que já tem até dois empre-
com o Fundo Monetário Internacional - FMI. O co- gados. Portanto, trata-se de medida para acabar
mércio, a indústria e outros setores vão sentir, se com a agricultura familiar e com a reforma agrária.
ainda não sentiram, o que nós do campo estamos Mais do que isso, ele vem propondo que a re-
sentindo. forma agrária tem de ser repassada pelas Prefeitu-

Nós, pequenos agricultores da reforma agrária, já ras e pelos Governos de Estado. E o Governo, como
estamos assistindo aos efeitos desse acordo desde é seu costume, tira o corpo fora. Assim como fez
que o FMI tomou o poder no Brasil, passando a ditar com a saúde, com a educação, agora está querendo
as regras, transformando nosso Governo em seu man- fazer com a reforma agrária: repassa o compromisso
dalete, dizendo onde se deve ir e'de onde se deve tirar para os Prefeitos, mas não os recursos.
recursos para os banqueiros internacionais. É esse pacote que o Governo, com grande

Na próxima sexta-feira, o Governo lançará um alar-de, anuncia que no dia 12 será lançado para o
pacote para a agricultura familiar e para a reforma Brasil: o pacote de extinção da agricultura familiar. O
agrária. Com o Programa Agricultura Familiar, Refor- Governo pratica esse banditismo e ainda propaga
ma Agrária e Desenvolvimento Local para um Novo que está fazendo grande coisa.
Mundo Rural, o Governo deseja imitar a agricultura O Governo afirma que fará a reforma agrária,
da Europa e dos Estados Unidos, que está dando só que vem propondo assentar 50 mil famílias,en-
certo, porque naqueles países os agricultores rece- quanto sQ o Movimento dos Trabalhadores Rurais
bem subsídios dos governo~,.inclusive com altas Sem Terra - MST tem 73 mil famílias acampadas;
tecnologias. Antes disso, houvé -distribuição de terra mais a Confederação Nacional dos Trabalhadores
naqueles países. na Agricultura - CONTAG e outros acampamentos,

No Brasil não houve distribuição de terra e não são mais de 100 mil famílias acampadas, e o Gover-
há subsídio, mas o Governo, .c,om esse pacote, de- no promete assentar 50 mil!
seja implantar no País uma agricultura semelhante à Era o que tinha a dizer.
da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, essa A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun-
medida do Governo é falsa. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Mais do que isso, Sr. Presidente e prezados Srs. Deputados, no último dia 17 de fevereiro, a Bai-
colegas, os pequenos agricultores não resistem mais xada Santista, lamentavelmente, registrou um dos
a essa política agrícola. Enquanto o Governo assen- mais brutais casos de violência policial. Três jovens
tou 300 mil famílias, 400 mil deixaram o campo por- (Thiago Passos de Oliveira, 17 anos; Anderson
que não suportaram a política agrícola. Agora o Pereira dos Santos, 14 anos; e Paulo da Silva, de 21
Governo, em vez de conceder aos pequenos agricultores anos) foram detidos e espancados por policiais mili-
o direito de acesso ao Programa Especial de Crédito tares. E o que aconteceu em seguida? Apareceram
para a Reforma Agrária - PROCERA, como têm às mortos, em um matagal na Praia Grande, no último
assentados, está querendo colocar os assentados no dia 4 de março.
mesmo nível dos pequenos agricultores. Fala em O que ocorreu nesses 15 dias foi uma suces-
emancipação dos assentados. Isso quer dizer que o são de mentiras, com policiais envolvidos negando a
agricultor, depois que recebe seu lote, é considerado prisão e o desaparecimento dos três rapazes. Teste-
um pequeno agricultor. Vejam bem: se o agricultor, munhas viram a prisão, os policiais e a viatura. Ou-
que já tem terra, máquinas, ferramentas, animais, não tras viram a viatura da Polícia Militar com três civis
consegue suportar a atual política agrícola, como en- entrando em um matagal em Praia Grande, o que
tão um pequeno agricultor, que só recebeu a terra, po- possibilitou a localização dos corpos e o reconheci-
derá ser tratado da mesma maneira? menta das vítimas por seus familiares.
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Na viatura 'da, Polícia, Militar indicada pelas tes- ção de cestas básicas nos 1.353 Municípios mais
temunhas - uma blazer usada pelo Regimento de carentes do nosso País, que compõem o Programa
Cavalaria 9 de Ju.lho - laudo do Instituto de Crimina- Comunidade Solidária; recursos destinados à me-
lística comprovou a presença de sangue de uma renda escolar, ao apoio à criança carente, 'ao defi-
pessoa. ciente, à pessoa idosa, à concessão e manutenção

O fato é que três crianças morreram brutalmente! de benefícios a idosos e deficientes, enfim, recursos
Foram três mortes. Foram três tiros. Foram três relacionados à própria assistência social em nosso

execuções. Mortes essas que vêm somar-se a tan- País.
tas outras que na nossa região e em todo o País ba- Em decorrência disso, apresentei voto em se-
naliza a violência. parado na Comissão Especial a despeito de acatar

Como Parlamentar, como mulher, como mãe e orientação da Llt::lerança do meu partido, o PMDB.
como cidadã não posso eximir-me de denunciar a Fiz questão de registrar meu protesto e minha indigna-
violência, para que exatamente ela não se banalize. ção contra os cortes de verbas promovidos pelo
É preciso que o sentimento de indignação contamine Governo Federal, que contradizem exatamente aqui-
a sociedade, para que se entenda que a violência é lo que se propõe atingir com a prorrogação da
parte de um problema maior. CPMF, visto que os recursos irão preservar a vida, a
" Em Santos, a sociedade está reagindo. No dia saúde e ajudar especialmente as famílias mais po-

8 de março, Dia Internacional da Mulher, um grupo bres, mais carentes e excluídas do nosso País.
de mães iniciou um movimento contra a violência Aproveito para dizer que ontem, na votação da
que tem como slogan: "Nossos filhos saem. Será proposta de emenda constitucional que prorroga a
que voltam?". Porém, esse movimento e muitos ou- CPMF, de igual forma apresentei declaração do meu
tros que possam surgir só terão êxito se a impunida- voto em separado, justificando e apresentando mi-
de parar de existir. nha indignação. Da mesma forma pretendo amanhã

Nesse sentido, estou enviando ofícios ao Mi- apresentar requerimento de indicação para recupe-
nistro da Justiça e à Comissão de Direitos Humanos rar o teor de emenda de minha autoria, recusada no
desta Casa para que t0!T1ando conhecimento dos fa- âmbito da Comissão Especial, no sentido de que os
tos estes sejam aliados intransigentes da justiça. Ministérios da Fazenda, da Saúde e da Previdência

As mães dessas crianças não terão mais seus e Assistência Social possam efetivamente, todos os
filhos de volta. O que esperam é que os culpados meses, apresentar relatório com documentos que
sejam identificados, julgados e punidos, por justiça e comprovem os recursos arrecadados e efetivamente
para que casos como esse não se repitam. O desejo aplicados na área da Saúde e da Previdência. As-
delas é o meu desejo e, acredito, o desejo de uma sim, depois de 36 meses, poderemos fazer uma ava-
região. liação efetiva para ver se esses setores adquiriram

Espero poder compartilhar com esta Casa esse melhoria nos seus serviços, especialmente aqueles
sentimento! que mais precisam.

O SR. EULER MORAIS {PMDB - GO. Sem Reafirmo que mesmo tendo acatado a orienta-
revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção do meu partido, não irei concordar ou aceitar
Deputados, vim a esta tribuna pensando em abordar que novos cortes na área social, em situação crítica,
tema que muito me preocupa: a pobreza em nos~o sejam promôvidos pelo Governo Federal, sob pena
País e as medidas adotadas nos últimos dias pelo de ver nossa população mais humilde e carente ser
Governo Federal, especialmente no que tange aos mais uma vez prejudicada pela história.
cortes de recursos relativos aos programas sociais Há uma frase que diz: "Quando se quer conhe-
para famílias mais carentes. cer a alma de um povo, veja como ele trata os po-

Participei da Comissão Especial que apreciou bres." Espero que as autoridades do Governo Federal,
a proposta de prorrogação de vigência da CPMF que o Congresso Nacional, as autoridades estaduais
como Vice-Presidente, por indicação do nosso Líder, e municipais demonstrem que têm uma alma ligada
Deputado Geddel Vieira Lima. No debate da ques- a Deus, tratando nossos pobres com mais dignidade
tão, houve o enfoque da importância de destinar-se e não cortando recursos essenciais, básicos, muitas
recursos da CPMF para os setores sociais da Saúde vezes por razões não confessadas.
e da Previdência Social. Queremos que haja transparência. Enquanto o

Infelizmente, nas últimas semanas assistimos a Governo estiver agindo com transparência e aplican-
cortes extremamente graves de recursos para distribui- do os recursos públicos com espírito de justiça so-
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cial, terá nosso apoio; caso contrário nos confronta- Cortes e demissões. Os municípios não têm estrutu-
remos inclusive com a orientação do nosso partido. ra econômica para ficar com eles, as prefeituras es-

Era o que tinha a dizer. tão quebradas. No Rio de Janeiro, só há duas em
Durante o discurso do Sr. Euler Morais, o condições econômicas: Caxias e Macaé, por causa

Sr. Jaques Wagner, 3Q Secretário, deixa a ca- do royalty do petróleo. Se fechar o resto, não vai fa-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. zer diferença. Até as do PT também já não têm re-
Giovani Queiroz, 1Q Suplente de Secretário. cursos, cortaram tudo. As pessoas não conseguem

mais sair à noite, e ainda dizem que a situação vai
O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - melhorar.

Tem a palavra o Deputado Carlos Santana. Faço um apelo ao Ministro José Serra no senti-
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re- do de que receba essas pessoas, saia do seu gabi-

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. nete, veja a realidade que nos cerca e tenha um mí-
Deputados, sempre que usamos esta tribuna, nunca
estamos satisfeitos: o País está passando pelo seu nimo de sensibilidade. São pais de família que estão
pior momento. nessa situação, recebem apenas 800 reais para fa-

Aproveito esta oportunidade para saudar os zer o trabalho que fazem. Vários deles já contraíram
companheiros da Fundação Nacional de Saúde que doenças profissionais, porque trabalham com produ-

tos tóxicos usados apenas no Brasil, que em outros
se encontram nos corredores desta Casa, batendo países não são permitidos. Tem de haver sensibili-
de gabinete em gabinete, tentando sensibilizar o dade. Sei que vários Deputados estão tentando fa-
Governo. zer contato com S. Exa para que receba esses com-

Depois da votação da prorrogação da CPMF, panheiros. Se não quer que a Oposição participe,
que ocorreu ontem, vemos que este Governo quer que receba os Deputados da Situação. O que quere-
acabar com todos os companheiros que trabalham mos é solução.
na área de saúde, fazendo o combate das doenças
endêmicas. Esses companheiros, que há dez anos Eu mesmo não vou a uma reunião com o
vêm renovando contrato (e a legislação não protege Ministro Bresser Pereira. Todo mundo sabe que se
nenhum deles), não têm fundo de garantia, não têm eu for, olho no olho, a coisa ficaria meio triste. Não
.132 salário, não têm nada _ e a CPMF foi usada posso e não vou, deixo isso bem claro. Mas, Ministro
para comprar goiabada, cortina. Vamos ver se agora José Serra, pelo amor de Deus, receba esses com-
o Ministro José Serra tem sensibilidade e os chama panheiros, ou vamos pedir a eles que fiquem na sua
para discutir. porta, uma hora o senhor terá de descer e falar com

Estamos vendo que ocorrem no Rio de Janeiro eles.
grandes epidemias; na Bahia, algumas pessoas es- Espero um dia vir a esta tribuna fazer um elo-
tão morrendo de dengue hemorrágica. Esta é a reali- gio. Mas está difícil, por causa da desgraça e da mi-
dade por que estamos passando. séria neste País.

Ao mesmo tempo, sentimos a insensibilidade O SR. ROLAND LAVIGNE (PFL - BA. Sem re-
da direção da Fundação Nacional da Saúde. Ontem, visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ao ligar para lá na intenção de falar com seu diretor, Deputados, o momento que o Brasil atravessa é de
disseram-me que ele estava em reunião e me per- profunda reflexão.
guntaram se eu não queria falar com um assessor. Ontem, a Câmara dos Deputados demonstrou
O que um assessor vai resolver? Nada. Por isso, ao País e ao mundo financeiro internacional que es-
nos encontramos nessa situação. De que valem os tamos fazendo nossa parte. Neste instante, todo
votos que tivemos se, na hora de resolver, querem sentimento existente na Casa é no sentido de que
que·conversemos com um "aspone"? Esta é a reali- devemos dar nossa participação, para que os ho-
dade que vivemos. mens da equipe econômica não venham dizer mais

A miséria continua crescendo cada vez mais, adiante que a Nação vive sérios problemas por cau-
as pessoas ficando desempregadas, e tudo está sa do Congresso Nacional. Vamos aprovar a prorro-
bem. É fácil falarmos de fome, ninguém está pas- gação da CPMF em primeiro e segundo turnos. Mas
sando fome aqui, mas é difícil para quem está; é fá- tenho certeza de que não bastará o ajuste fiscal pro-
cil falar de desemprego, aqui ninguém está desem- posto pelo Governo para se resolver de uma vez por
pregado, mas é difícil ficar sem emprego. todas o grave problema estrutural brasileiro.

Esses companheiros que estão no corredor tra- Existem no País 5.514 municípios, elos quais
balham com a essência, a vida. E o que vemos? no máximo mil têm arrecadação própria parasusten-
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tar-se. O Presidente do Congresso Nacional, Senador Jeiro, que está faminto, desempregado e precisa ser
Antonio Carlos Magalhães, fez uma proposta que acudido neste momento.
considero das mais relevantes, neste instante, para Era o que tinha a dizer.
a vida pública: o enxugamento da máquina do Judi- O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) _ No-
ciário, já "que sabemos que os problemas econômi- bres Deputados, como já adentramos o horário do
cos estão exatamente na estrutura administrativa do Grande Expediente, comunico a V. Exas. que terão
Brasil, que é muito grande. São 5.514 municípios. apenas três minutos para fazer seus pronunciamen-
Minas Gerais é um dos estados recordistas, com tos. Assim, poderemos ouvir um número maior de
mais de 800, e ainda se fala em' criar mais. Isso é Parlamentares.
que está degradando o País, esvaindo recursos pú- Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio
blicos. E sem verba não se pode cuidar do social, Palocci.

que, aliás, a cada dia, está pior. O SR. ANTONIO PALOCCI (PT _ SP. Sem re-
Dizia o Deputado Carlos Santana que na Bahia visão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.

há dengue hemorrágica. Há no Brasil inteiro. Mas, Deputados, primeiramente quero fazer o registro de
apesar de a Bahia ser a quarta unidade da ,Federa- matéria publicada hoje no jomal Correio Brazillense,
ção em população, até outro dia, o Sistema Unico de assinada pela jornalista Cynthia Garda, que traz um
Saúde - SUS, lhe repassava tão poucos recursos triste balanço: um ano após ser aprovada a legisla-
que ocupava o vigésimo lugar pejo que recebia do ção que garante o registro gratuito para as crianças
SUS per caplta. nascidas no Brasil, a lei praticamente não está sen-

O Ministro José Serra não gosta de atender do aplicada no conjunto dos estados. Em alguns lu-
Deputado, não sei por quê. É Parlamentar, devia gares, as próprias associações de cartórios realiza-
gostar. Tento audiência com S. Exa há mais de dois ram acordos que viabilizam a gratuidade dos regis-
meses, e não sou recebido. Eu não quero pedir tros, mas não há ainda encaminhamento do
nada, apenas levar algumas sugestões para melho- Governo Federal que permita a aplicação direta
rar a qualidade de vida do povo brasileiro e diminuir dessa lei.
mais as discrepâncias existentes hoje no SUS com Segundo estudos do próprio Ministério da Saú-
relação à distribuição de recursos per capita. Infelizmen- de, no Sudeste, 6% das mortes de crianças ainda
te o Ministro não gosta de atender Parlamenta- não são registradas; 13%, no Sul; 23%, no Centro-
res. Oeste; 52%, no Norte; e, lamentavelmente, no Nor-

Sr. Presidente, mesmo assim, cremos neste deste, esse índice chega a 66%. Ou seja, 66% das
País. Acreditamos que o Brasil, que é nosso - não crianças que morrem na região Nordeste não têm re-
de Deputados e Senadores, mas do povo brasileiro gistro de óbito, e a grande maioria delas também
-, vai dar a volta por cima, porque tem um povo ho- não tiveram registro de nascimento. Portanto, são
nesto e trabalhador, que passa muita fome no Nor- crianças que nasceram, depois morreram e não
deste, mas que tem dentro de si entusiasmo para lu- existiram nos registros do nosso País.

tar e produzir. São índices alarmantes. Mesmo os índices do
Faço um apelo dizendo à equipe econômica do Sudeste, os menores, são inaceitáveis para uma so-

Governo que não basta sermos uma Nação forte ciedade que busca a sua realização como um País
econômica e financeiramente e termos reservas com solidário e soberano.
a população passando fome e muitas vezes não ten- Faço este registro porque vamos encaminhar
do um copo de água para beber, como acontece . requerimento ao Ministério da Justiça pedindo sua
hoje no grande sertão nordestino~ mobilização junto a todos os cartórios e Secretarias

São essas injustiças, Sr. Presidente, que o de Saúde do País, a fim de que seja exigido o cum-
País precisa ver e que precisam acabar. primento. da lei vigente, porque - repito -, após um

Não é por que sou Deputado do PFL, partido ano de o Congresso Nacional ter aprovado a legisla-
que apóia o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ção que garante a gratuidade desses serviços, a lei
que não tenho de vir a esta tribuna lamentar·e gritar ainda não está sendo cumprida. Esta é a realidade.
pelos nordestinos que passam fome. Sr. Presidente, quero também registrar um fato

A política econômica do Governo não pode es- importante, pois fez parte de intensos debates ontem
tar voltada somente para a valorização do real e re- nesta Casa, acerca dos investimentos na saúde em
servas cambiais. Tem de se voltar para o povo brasi- nosso País.
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Semana passada, o setor de pneumologia sa- ticar, e até entender - -,pode até ser insuficiente -, o
nitária do Ministério da Saúde lançou um amplo pro- Governo Fernando Henrique Cardoso por pagar
grama, o Plano Nacional de Controle da Tuberculo- atualmente a cerca de 7 milhões de pessoas, entre
se. Trata-se de projeto de extrema importância, uma trabalhadores rurais, deficientes físicos, idosos etc.,
vez que a tuberculose está reaparecendo com força que não contribuíram com a Previdência.
e é uma realidáde a ser enfrentada não só em nosso Foi marcada reunião para o dia 25 de março,
País, mas também em muitos outros; uma sessão especial para o debate desse tema,

Pois bem. Esse trabalho, a cargo do dirigente para a qual solicitei ao meu partido, o PFL, minha
do setor, Prof. Dr. AntôniQ Rufino Neto, é de fôlego, .inscrição'como debatedor.
no sentido de apresentar, de maneira simples e dire- Nessa ocasião, gostaríamos de discutir questõ-
ta, medidas que devem ser tomadas em todos os es concretas, como a legislação trabalhista, a políti-
nossos municípios, sob a orientação do setor de ca de desenvolvimento econômico nas diversas
pneumologia do Ministério da Saúde, para o enfren- áreas; retomar, por exemplo, as mesmas acusações
tamento do recrudescimento da tuberculose em nos- que no passado eram feitas contra a legislação de
so País. informática - e que hoje ninguém quer discutir - e

Queremos fazer este registro, pois, de fato, du- debater sobre a política nacional de turismo, uma
rante muitos anos, os recursos que faltaram à saúde vez que grande parte dos opositores do Governo
ajudaram a complicar a situação da tuberculose en- que ontem eram contra, agora têm uma outra con-
tre a população brasileira. Hoje, o Ministério desen- cepção a respeito desse tema. É exatamente sobre
volveu instrumentos necessários para esse trabalho, a temática do trabalho, do emprego, do desenvolvi-
mas é fundamental que os recursos sejam garanti- mento e da educação que devemos ter uma posição
dos no Orçamento deste e dos próximos anos. não de quem está certo, mas do que é certo.

Era o que tinha a dizer. Qual é a melhor solução para o País? Quais os
O SR. MANOEL CASTRO (PFL - BA. Sem re- encaminhamentos e as propostas concretas? Temos

visão do orador.) - Sr. Presidente, na realidade, eu o exemplo do que ocorreu recentemente com o acor-
havia pedido minha inscrição para quinta-feira, para do feito entre o Governo, o sindicato dos trabalhado-
falar pelo PFL nas Comunicações Parlamentares, res e os empresários para a redução do IPI, a fim de
mas me inscrevi hoje também. que se diminuíssem as demissões na área da indús-

Vou apenas citar as razões que me levaram a tria automobilística.
inscrever-me hoje neste período. Três minutos são Somente baseados em propostas concretas
insuficientes, mas, de qualquer maneira, vou adian- como essas, que envolvem os interesses de todos
tar as razões desde já. 'os segmentos da sociedade, é que poderemos con-

Estive, exatamente há uma semana, quarta-fei- duzir o trabalho proposto em tão boa oportunidade
ra, em reunião promovida pela CNBB sobre o lema pela Igreja Católica. Temos que discutir essa tão la-
da Campanha da Fraternidade deste ano, a questão mentosa questão com a sociedade, firmados na for-
do desemprego: "Sem trabalho... Por quê?" ça, na moral e no espírito da Igreja Católica. O de-

Na reunião, fiz uma intervenção de três minu- semprego não é privilégio apenas do Brasil. Pelo
tos, insuficientes para o debate que eu gostaria de contrário, lamentavelmente, é um problema que afli-
travar em relação não só ao tema, mas às idéias ali ge toda a humanidade.
discutidas. Isso porque entendi que aquele encontro É bem verdade que já tivemos uma Comissão
acabou se transformando em uma espécie de mani- específica para tratar do tema, mas não consegui-
festação contra a política do Governo. mos desenvolver resultados satisfatórios.

Como eu disse - e repito -, nó meu tempo de Sr. Presidente, com esse espírito de diálogo,
adolescência e juventude, tudo que não prestava se de debate e, sobretudo, de construção, é que eu
devia ao comunismo. Hoje tudo o qUE:! está errado e gostaria de fazer minha intervenção, mas certamen-
o que não se entende se deve ao neoliberalismo. te farei uma outra, mais longa, no próximo dia 25.
Não se discutiu, objetivamente, o lema proposto pela Era o que tinha a dizer.
campanha "Sem trabalho... Por quê?". O SR. VALDECI OLIVEIRA (PT - RS. Sem re-

Quando quisermos saber por que não existe visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
trabalho, teremos que discutir "ene" razões de políti- Deputados, o Governo FHC mais' uma vez dá uma
ca econômica, de política doutrinária, o que o Gover- demonstração de como trata a reforma agrária neste
no faz ou deixa de fazer, mas não simplesmente cri- País. Basta que olhemos o orçamento do Incra para
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O ano de 1999 para verificarmos ali o retrato fiel da destrua esse importante mecanismo de luta do de-
propaganda mentirosa sobre as realizações deste .senvolvimento da agricultura brasileira.
Governo no programa de reforma agrária e o que, na Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
prática, é executado nessa área.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PSB -
Para termos uma idéia do retrocesso que que- PE. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras.

rem impor ao programa de reforma agrária, o corte e Srs. Deputados, ontem assistimos a mais um capí-
no orçamento global do Incra para 1999, em relação
a 1998, foi de 71 ,6%. Em termos reais, o orçamento tulo dessa p,0lítica insensata que prejudica a classe
foi reduzido de R$2,2 bilhões para R$633 milhões. produtiva, gera desemprego e não nos levará a porto

seguro algum.
Os cortes atingiram áreas fundamentais para

os trabalhadores, que passo a listar: o crédito de im- Como pequeno empresário produtor de frutas
plantação, que prevê recursos para alimentação e no Vale do São Francisco, fico impressionado ao ver
construção de moradia das. famílias assentadas, esse pacto camicase que esta Casa faz com essa
teve os recursos reduzidos em 60,2%. O Procera política nefasta. A maioria deste Congresso é de em-
teve a dotação diminuída em 56,1%. A assistência presários, empreendedores que geram emprego.
técnica para os assentados simplesmente terá Aliás, eles estão de cabeça baixa, porque não que-
91,5% a menos de recursos do que em 1998. Para rem apostar que poderíamos construir um verdadei-
confirmar a atitude deliberada do Governo de extin- ro projeto de desenvolvimento brasileiro sem estar-
guir o programa de reforma agrária, os recursos des- mos atrelados ao FMI, nem ao capital internacional.
tinados às obtenções de terras para distribuição aos É hora de esta Casa acordar e fazer sua pro-
assentados serão cortados em 94,6%. posta. Não adianta a Oposição ou um de seus mem-

Enquanto isso, Sr. Presidente, da forma mais bros propor esses mecanismos. Tenho certeza de
descarada, o Incra destina R$8,7 milhões para o pa- que nossos companheiros da base aliada, que os
gamento de encargos da dívida externa relativos a empresários que vêm sofrendo há 6 anos devido a
operações de crédito no exterior - ou seja, houve esses juros altos que estão levando o País e todo o
um aumento de 68%, se compararmos com 1998. setor produtivo à falência o farão.

Para nós, Sr. Presidente, a inviabilização orça- Como vão ficar os bancos brasileiros, que em
mentáriado·lnaa desaparelha o Estado para ocumprimen- janeiro tiveram um lucro superior ao de todo o ano
to do mandamento constitucional da desapropriação de 1998 e cuja taxa de remuneração do patrimônio é
para fins de reforma agrária. Por outro lado, o três vezes superior à dos bancos de Primeiro Mun-
Governo FHC tenta jogar para a sociedade que as do? Quem patrocinou essa taxa absurda e abusiva
ações de ocupação do MST e de importantes em janeiro, de 300%, 400%, 500%? Quem patroci-
segmentos do sindicalismo rural são ineficazes. nou esse lucro? Quem patrocinou esse confisco?

Essa operação tem nome: chama-se Banco da Esse dinheiro não foi ganho com produção, com
Terra e Cédula da Terra. Com essas duas farsas, suor. Esse dinheiro foi ganho arrombando os cofres
FHC tenta transformar a reforma agrária em um ele- do Banco do Brasil, causando-lhe prejuízos.
mento de mercado. Entretanto, quero deixar muito Peço a V. Ex"s que encontrem uma maneira de
claro, neste plenário, que somos radicalmente contra não confiscar somente o empresário, os servidores
esses programas e que, se depender de nós e dos da ativa ou os aposentados. Vamos descobrir uma
movimentos sociais, essa farsa não irá adiante. forma de receber uma devolução de 5% a 10% des-

Além desses dois programas, o Governo lança, ses lucros que não são normais. Vamos encontrar
na próxima sexta-feira, mais uma bomba contra os um instrumento jurídico, legal, para que esses recur-
trabalhadores, contra a luta social e contra aqueles sos sejam aplicados nos programas sociais que o
que lutam pela reforma agrária no País. Governo está cortando. Os bancos nada mais farão

Essa política chamada de institucional para o do que devolver o dinheiro da população brasileira,
desenvolvimento rural do País cada vez mais afirma Aliás, esse dinheiro poderá ser usado para a distri-
o caráter destrutivo da política agrária e agrícola pro- buição de cesta básica e para a bolsa-escola.
postá por FHC. E é contra essa política que lutamos Sr. Presidente, temos até um precedente histó-
e lutaremos incessantemente, quer nesta Casa, quer rico desse fato, aliás citado na coluna de Élio-Gaspa-
nas ruas, ao lado dos trabalhadores. É necessário ri. "Em 1961, quando o Governo cotou o dólar 100%
que este Governo tenha responsabilidade e que o acima do cruzeiro, o Presidente Jânio Quadros im-
debate da reforma agrária não seja uma farsa e'não pôs tlma taxa às empresas que lucraram estrondo-
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samente com a medida". O mesmo foi feito nos Es- corporal (integridade física) como a ameaça
tados Unidos quando do choqu!3 do petróleo. (integridade psíquica). De nada adiánta al-

Não se trata de uma medida retrógrada, mas guém estar dentro de uma fortaleza, encon-
sim de Primeiro Mundo. Que pelo menos por uma trando-se com medo e cheia de ansiedade,
vez a base aliada não seja gênio do mal, mas do devido a uma ameaça sofrida, até por um te-
bem. Esse dinheiro é da sociedade brasileira. Va- lefonema. Encontrar-se-á em estado de in-
mos dar uma chance a eles mesmos, para que os segurança.
pequenos programas sociais não sejam extintos. A segurança refere-se às medidas des-

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia tinadas à garantia da integridade das pes-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. soas, dos bens e das instituições.
Deputados, no clima de insegurança cada vez maior A Segurança Pública, por preceito
que vamos vivendo, julgo oportuno trazer para a re- constitucional inserido no artigo 144 da nos-
flexão do Sr. presidente e de meus pares matéria so- sa Carta Magna é dever do Estado, direito e
bre segurança, da lavra de um qualificado profissio- responsabilidade de todos. Dentro deste en-
nal e professor universitário. Com efeito, trata-se de tendimento não basta ao indivíduo viver e
uma verdadeira aula o artigo para a imprensa diária, ser livre. Necessário também que sinta se-
do Delegado de Polícia e Prof. Dionísio Pires de An- gurança de que os bens alcançados por ele
drade, da cidade de JundiaJ, São Paulo, esclarecen- não lhe serão retirados. A insegurança das
do o que é segurança pública. relações sociais (e, em conseqüência, jurídi-

Não basta ao indivíduo viver e ser livre. É ne- cas) é algo que irrita a personalidade indivi-
cessário também que sinta a segurança de que os dual, pois todos trazem em si o sentimento
bens alcançados por ele não lhe serão retirados. A de que suas necessidades serão satisfeitas
integridade das pessoas, portanto, é protegida no com os bens que alcançaram.
seu aspecto físico e também no psíquico. De nada As pessoas não têm somente direito à
adianta alguém estar dentro de uma fortaleza, en- segurança pública, mas também responsa-
contrando-se com medo e cheia de ansiedade, devi- bilidade com relação a ela. A população
do a uma ameaça sofrida. deve agir de modo a respeitar o princípio de

Diz o artigo "Segur~nça Pública como tema": que segurança é respeito, é educação, é
comportamento direcionado a dignificar o

A finalidade deste é discorrer sobre ser humano. Quantos daqueles que colocam
Segurança Pública, de forma simples e obje- fitas brancas nos braços e participam de
tiva. Obviamente que o assunto é de pleno passeatas a favor da paz podem afirmar que
domínio por parte dos profissionais da Justi- nunca ultrapassaram, no volante de seus
ça, mas o mesmo não ocorre com a popula- carros, um sinal vermelho?
ção em geral que 'desconhece o assunto por Dentro desta responsabilidade pune-se
completo, ou çonhece muito pouco, não a omissão de socorro quando alguém deixa
obstante, muitas vezes, se envolver ou ser de prestar assistência, quando possível
envolvida, direta ou indiretamente, nestas fazê-lo sem risco pessoal, à pessoa ferida,
questões. Observo que este pouco conheci- inválida, criança abandonada ou extraviada
mento ou total desconhecimento propicia etc. É a questão da solidariedade humana a
opiniões e julgamentos, na maior parte das que estamos sujeitos no convívio social. E
vezes precipitados e eivados de vícios, prin- quantas pessoas são atropeladas e ficam
cipalmente após o propalado recrudesci- sem socorro, vindo a falecer, após rápida
mento da violência em nosso meio social. agonia, enquanto o atropelante foge, muitas

Preliminarmente convém algumas con- vezes porque não quer sujar seu carro com
siderações sobre o tema "segurança". O sangue, como já ouvi de um motorista du-
mesmo vem do latim segurus. Significa rante ocorrência deste tipo.
aquilo que se encontra firme, seguro, livre Dentro de nossa sistemática, os órgãos
dô perigo, livre de ansiedade ou dúvida. A que irão cuidar da segurança pública são a
integridade das pessoas, portanto, é prote- Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferro-
gida no seu aspecto físico e também psíqui- viária Federal, as polícias civis e as polícias
co, motivo pelo qual se pune tanto a lesão militares, incluindo o Corpo de Bombeiros.
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Estabelece a Constituição que "os mu- nal de que a Segurança Pública não obstan-
nicípios poderão constituir Guardas Munici- te, ser dever do Estado é direito e responsa-
pais destinadas à proteção de seus bens, ser- bilidade de todos.
viços e instalações, conforme dispuser a lei". Tenho dito.

A função das polícias é, na maioria das· O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pro-
vezes, confundida ou mesmo desconhecida. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.

A Polícia Militar é o segmento fardado. e Srs. Deputados,.ocupo a tribuna atendendo à rei-
Tem por atribuição básica a execução .do vindicação dos produtores de café capixabas e tam-
policiamento de rua. A qualquer ocorrência bém da Federação de Agricultura do Estado do
policial, a população chama a Polícia Militar, Espírito Santo, por intermédio de seu Presidente, Dr.
através de telefone 190. Esta Polícia cuida Nyder Baroosa de Menezes.
da preservação da ordem pública, tendo Meu estado é o segundo maior produtor de
também a sua atividade social. Temos o café do País, portanto responsável por um quarto
Corpo de Bombeiros, composto por estes da produção brasileira de café, produção essa,
verdadeiros heróis anônimos que executam Sr. Presidente, que há mais de quinze anos não re-
atividades de defesa civil. cebe qualquer recurso de investimento do Governo

A Polícia Civil tem como atribuição bá- Federal.
sica o exercício da chamada Polícia Judiciá- Com a extinção do IBC, foi criado o Conselho
ria, administrativa e preventiva especializa- Deliberativo da Política Cafeeira, que viria a ser o ór-
da. Tem como função a apuração das infra- gão gestor da política do setor. Aliás, esse passa por
ções penais, exceto as militares. A Polícia uma grave crise. Por isso, é necessária, imprescindí-
Civil é dirigida por Delegados de Polícia, au- vel até, a liberação urgente e imediata de recursos
toridade policial que se encontra e com quem do Funcafé da ordem de 50 milhões de reais.
se pode falar 24 horas por dia, inclusive sába- Esses recursos serão utilizados para custeio,!
dos, domingos e feriados, dias quentes, chu- investimentos, comercialização e modernização doi'
vosos ou não. É um juiz sem toga no seu dia- plantio. A urgência se faz necessária, considerandq';
a-dia. Tem que possuir atributos de ordem in- que o trabalho da colheita da presente safra terá iní-
telectual, técnico profissional e moral. cio no final deste mês.

O Delegado de Polícia tem muito de A pauta de reivindicações para o setor cafeeiro
suas horas tomadas por trabalho de cunho também passa pela morosidade do atendimento pelo
social e assistencial, pois como diz o presi- Banco do Brasil, que é o agente financeiro do Gover-
dente da Associação dos Delegados de Po- no. Há dificuldades no atendimento. O Banco do
lícia do Estado de São Paulo, Ismael B. Brasil vem reduzindo seü número de agências princi-
Moraes "os desesperados, quando outras paimente no interior, reduzindo seu quadro de fun-
portas se fecham, vão à Delegacia e despe- cionários ou fazendo exigências incompatíveis com
jam seus problemas nas mãos do Delegado os produtores.
de Polícia". Sabemos que o Conselho MOr:letário Nacional

Após apurada a infração penal, por destina recursos para custeio da safra, mas tais re-
meio do Inquérito Policial, este é remetido cursos, ao chegarem ao Banco do Brasil, vêm acom-
ao Fórum, onde o Promotor de Justiça irá panhado de procedimentos que os tornam indisponí-
denunciar ou não aquele que foi objeto de veis, prejudicando os produtores que não conse-
investigação. Em caso positivo será julgado guem quitar suas dívidas, passando da condição de
pelo MM. Juiz de Direito que irá proferir a produtores a devedores ou inadimplentes.
sentença. Os produtores pedem que esses recursos se-

E necessário que se entenda que o tra- jam repassados a todo o sistema financeiro, à Si-
balho da Polícia se restringe à apuração das coob, aos bancos estaduais, como o Banestes, e a
infrações penais (Polícia Civil) e preserva- outros agentes, que, com certeza, agilizarão o de-
ção da ordem pública (Polícia Militar). Polí- senvolvimento da agricultura e da indústria do café
cia não denuncia e muito menos condena. É no Brasil e no Estado do Espírito Santo.
necessário, portanto, que a população en- Pelo exposto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tenda o trabalho da Polícia, a respeite e com Deputados, quero que o Conselho cumpra seu papel
ela colabore, dentro do preceito constitucio- e proporcione aos cafeicultores, principalmente aos
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capixabas, uma política adequada, respeitando os consumo desses produtos nos EUA, tendo com-
direitosdes agricultores do setor. preendido em 1998 apenas 1,37% do total.

A liberação de recursos de longo prazo para in- O Brasil foi o único país para o qual foi indicada
vestimentos na propriedade cafeeira, como a aquisi- a questão dos subsídios. Estes estão vinculados, em
ção de secadores, de despolpadores, de equipa- sua quase totalidade, a aportes de recursos gover-
mento para irrigação, construção de tulhas, de terrei- namentais anteriores à privatização. Desse modo,
ros, de poços de retenção de água, com certeza tra- nenhuma política atual das usinas pode modificar
rá melhorias da qualidade do principal produto capi- essa situação, e seus efeitos negativos persistirão
xaba e aumento de sua produtividade. ainda por muitos anos, a não ser que se consiga mo-

Por isso, como representante legítimo do dificar os critérios do Departamento de Comércio
Espírito Santo, preocupa-me a crise cafeeira capixa- dos EUA.
ba, que ainda tem como agravante a seca que asso- O processo, na sua configuração atual, abran-
la a região, onde 27 municípios já foram incluídos na ge exportações de produtos planos laminados a
área de abrangência da Sudene. quente das empresas CSN, Usiminas e Cosipa, nos

Por tudo isso, Sr. Presidente, aguardo urgentes seguintes valores:
providências dos setores, para que o êxodo rural 1997 ....360,0 mil toneladas - US$108,7 milhões
que já se inicia não traga maiores prejuízos ao já tão 1998 - 400,9 mil toneladas - US$110,6 milhões
onerado Estado do Espírito Santo. As margens relacionadas com práticas de

Durante o discurso do Sr. José Carlos dumping e subsídios pelos critérios oficiais norte-
Elias, o Sr. Giovanni Queiroz, 1fJ Suplente de americanos, certamente elevadas, bloquearão o
Secretário, deixa a cadeira da presidência, acesso dos produtos brasileiros ao mercado norte-
que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 4fJ americano por cerca de cinco anos.
Secretário. A inclusão do Brasil no atual processo

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- ASD/CVD de laminados a quente é, a nosso ver,
do a palavra ao Sr. Deputado Neiva Moreira, que inadequada. A origem do problema localiza-se no
disporá de cinco minutos. grande aumento das exportações e na redução de

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT - MA. Pronun- preços da Rússia e do Japão.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e O volume das importações de laminados a
Srs. Deputados, em 30 de setembro de 1998, os quente do Brasil é da ordem de um sexto das impor-
EUA deram início à investigação de supostas práti- tações da Rússia e um quarto do Japão. As tendên-
cas de dumping (ASD) e subsídios (CVD) contra cias também foram diferentes. As irhportações do
importações de produtos planos laminados a quente Brasil, conforme os dados dos peticionários, manti-
da Rússia, do Japão e do Brasil. veram-se praticamente estáveis, enquanto as do Ja-

As margens alegadas pelos peticionários fo- pão aumentaram 543%, e as da Rússia 23%.
ram: As exportações de aço representam parcela

Rússia -107% a 199% - antidumping importante da receita das empresas siderúrgicas
Japão - 27% a 66% - antidumping . brasileiras e do balanço de comércio externo do
Brasil- 30% a 86% - antidumping País.
31 % a 33% - subsídios Tudo indica que os EUA, por razões políticas,
A inclusão do Brasil no processo foi injusta e poderão equacionar o problema com a Rússia, por

surpreendente, pois: meio de um "acordo suspensivo", ou seja, a não-
- as exportações brasileiras para os EUA de- aplicação das medidas restritivas. É importante que

cresceram no primeiro semestre de 1998, após a crise o Brasil não receba tratamento menos favorecido.
asiática, contrariamente ao que ocorreu com a Rússia O Governo brasileiro .apresentou ao Departa-
e o Japão, que acusaram grandes aumentos; mento de Comércio dos EUA, em 1!l de março de

- a indústria norte-americana, em audiência no 1999, pedido de "acordo suspensivo" de aplicação
Congresso daquele país, antes da apresentação da de sobretaxas às nossas importações. Até a presen-
petição, praticamente não fez menção ao Brasil, te data, não houve qualquer manifestação norte-
destacando, entretanto, a Coréia, que não foi incluí- americana quanto ao nosso pedido. ,É de acentuar
da na petição; que, nessa área, o intercâmbio comercial entre nos-

- as exportações brasileiras de laminados pla- so País e os Estados Unidos é favorável aos norte-
nos e a quente têm participação modesta no total do americanos.
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As empresas siderúrgicas brasileiras importam O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente,
anualmente dos EUA cerca de US$270 milhões de peço a palavrá peJa ordem.
carvão metalúrgico. Essas importações são impor- O SR. PRESIDENTE .(Efraim Morais) - Conce-
tantes geradoras de atividades econômicas (minas, do a palavra ao nobre Deputado Rubens Bueno.
ferrovias, portos, etc.) em alguns estados america- O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Pela or-
nos, notadamente na West Virginia. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Desse modo, as exportações brasileiras que ora como Líder, estou indicando três projetos à Casa. O
se quer restringir, no valor de US$110 milhões/ano, primeiro trata do ensino da disciplina Medicina Legal
representam apenas cerca de 40% do que o Brasil nos cursos superiores de Direito. O segundo dispõe
importa de carvão norte-americano. sobre a rotulagem de produtos vendidos como com-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em re- plementos alimentares e como fontes naturais de
cente visita de uma delegação da Câmara de Repre- elementos químicos. Finalmente, o terceiro acres-
sentantes dos Estados Unidos ao nosso País, parti- centa dispositivo no que estabelece a Lei de Diretri-
cipei, como membro da nossa Comissão de Relações zes e Bases da Educação Nacional.
Exteriores e de Defesa Nacional e a convite do ·SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo
Presidente Michel Temer, de uma reunião conjunta a palavra ao sr. Marçal Filho.
no seu gabinete. O tom dos discursos dos colegas O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronuncia
norte-americanos ressaltava sua preocupação com a o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
liberdade dos mercados, concitando o nosso País a Deputados, as recentes mudanças na política cambial
praticá-Ia. do Brasil ressurgiram o temor do retorno da inflação,

Na minha intervenção, pus em relevo a deter- que durante décadas afligiu a população brasileira. As
minação dos deputados visitantes na defesa daquela alterações na economia brasileira trouxeram de volta a
tese, mas achei oportuno o momento para adverti- pressão de aumento de custos, mesmo que infunda-
los de que a liberdade de mercados deve ser recí- dos ou como reajustes preventivos.
proca, e o mesmo não estava ocorrendo entre os No começo das turbulências econômicas as pró-
nossos dois países na questão do aço. Acentuei que prias autoridades do Governo Federal manifestaram
não era justo nos incluir entre os países acusados preocupação com os índices de inflação e assumiram
do dumping. ações para que o índice anual de 1999 não superasse

Os Deputados Nelson Marquezelli e Paulo Del- a casa de um dígito, comprometendo-se a manter os
gado enriqueceram os nossos argumentos, referin- juros altos para conter a inflação em até 10% ao ano.
do-se a tratamento também discriminatório em rela- Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a infla-
ção à nossa laranja e à navegação de cabotagem. ção projetada para 1999 deveria ficar entre 4,98% e

7,47%.' A estimativa, pelo índice IPC-FIPE, variava
Os deputados norte-americanos foram muito entre 6% e 10%. Agora, o acordo firmado entre o

atentos às nossas observações e comprometeram- Brasil e o FMI prevê inflação de 16,8% para este ano.
se a analisar as reclamações brasileiras. Mas nos
advertiam de que o aço é um produto estratégico Porém, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
para os Estados Unidos, sobretudo para a Pensilvâ- faz-se mister lembrar que a população brasileira não

admite como suportáveis aumentos de preços dosnia - um representante desse estado estava presen-
te -, com grande repercussão na economia do país. bens e serviços ofertados. A recessão e o desem

prego existentes, aliados ao aumento da carga fiscal
Na minha resposta, acentuei que o aço tam- recentemente imposto em função do ajuste das con-

bém era estratégico para o Brasil e que a liberdade tas públicas, deixam evidente a queda acentuada do
.ele comércio devia ser de mão dupla, funcionar para poder de compra do brasileiro.
os dois países. .A Federação do Comércio - FECOMÉRCIO -

O Itamarati, por meio da nossa embaixada em registrou o índice de 3,57% de aumento acumulado
Washington, está pleiteando a suspensão da medida de preço ao consumidor nos dois primeiros meses
discriminatória dos Estados Unidos, cujas taxas pre- do ano. Só em fevereiro o reajuste dos preços foi de
tensamente antidumping são tão elevadas que pra- 2,88%. No mesmo período, no ano passado, os pre-
ticamente inviabilizam as exportações brasileiras. ços no comércio do Distrito Federal caíram 6,75% em

Esperamos que o Governo dos Estados Unidos média. Mas, Sr. Presidente, o dado mais alarmante da
entenda que o aço é estratégico para o seu país, pesquisa é o aumento dos preços dos fornecedores no
mas também o é para o Brasil. Distrito Federal: 7,66% só em fevereiro.
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Tem-se ainda o reajuste do preço dos combus- para ajudar o Governo, esta Casa aprovou, ontem à
tíveis, que em muito contribuirá para a elevação dos noite, um aumento de 90% na alíquota da CPMF, o
preços. Com o aumento do frete, com certeza have- chamado "imposto do cheque". De 0,20% para
rá reajuste em tQdos os.setores. Em São Paulo, o ín- 0,38%, esse imposto deve render talvez mais 3 ou 4
dice de Preços no Varejo da Federação do Comércio bilhões de reais. Menos, portanto, do que um ponto
do Estado registrou altas de 4,32% no setor de ali- percentual de juros sobre uma dívida mobiliária inter-
mentos e de 2,29% no aumento dos materiais de na que ultrapassa os 400 bilhões de reais.
construção nas últimas quatro semanas.. Ou seja: na lógica dos governistas, é mais fácil,

Ainda em São Paulo, o Presidente do Sindicato mais rápido e mais eficaz aumentar a alíquota de um
do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no imposto que contamina todo o setor produtivo e atin-
Estado prevê que poderá faltar feijão e arroz em ge em cheio o consumidor, do que exigir do Governo
meados de julho, por causa das cotações mais que baixe as taxas de juros, que continuam sendo
atraentes em dólar no exterior. No Rio de Janeiro, a as mais altas e vergonhosas de todo o mundo.
inflação de fevereiro literalmente dobrou em relação Uma vez todos nós, Parlamentares, nos como-
à registrada em janeiro, segundo o índice de Preços vemos com a argumentação do então Ministro da
ao Consumidor divulgado na última segunda-feira Saúde Adib Jatene de que o único caminho para
pela Fundação Getúlio Vargas. O Governo, pelo Mi- restaurar um mínimo de dignidade à saúde seria
nistério da Fazenda, divulgou, na última segunda-fei- criar um imposto especial e específico para atender
ra, uma lista com a vB:riação de preços dos cem me- ao setor. Acontece que o Ministro foi embora, e a
dicamentos mais vendidos no País, com aumentos saúde continuou caótica, castigando os brasileiros
de até 31,7% entre fevereiro e março. de forma cruel e até desumana.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preci- E, para surpresa de todos, ainda no final do
so que esta Casa esteja atenta e combata esses au- ano passado, o atual Ministro José Serra denuncia
mentos abusivos de preços e que os órgãos federais que os recursos da CPMF não estão indo para a
de fiscalização e controle de preços defendam a po- saúde. Pressionado, cala-se. Até aqui, nesta Casa,
pulação contra toda e qualquer forma abusiva de o Ministro foi criticado apenas por denunciar fato
preços. muito grave: o resultado de um imposto criado para

A Lei Federal n° 8.884, de 11 de junho de ajudar a saúde não está sendo destinado à saúde.
1994, que trata do abuso do poder econômico, tam- São os mesmos Parlamentares que aqui aprovam
bém conhecida como Lei Antitruste, em seu art. 21, medidas de arrocho, de cortes em áreas sociais, em
inciso XXIV, caracteriza como infração da ordem nome de uma "sinalização para o mercado".
econômica impor preços excessivos, ou aumentar É evidente que mais esse arrocho contra o se-
sem justa causa o preço de bem ou serviço. tor produtivo vai provocar mais desemprego, mais

Neste grave momento por que passa o nos~q recessão e, agora, ajudar a disparar a inflação. É
País, faz-se necessário, Sr. Presidente, que esta Casa curioso, porque aqui, todos os dias, ouvimos deze-
seja solidária a todos os brasileiros e cobre.dos órgãos nas de vozes clamando em defesa do setor produti-
competentes a repressão aos abusos praticados na fi- vo, mas foi esse setor que pagou a conta do Plano
xação e majoração de preços de bens e serviços, não Real. Os bancos acabam de realizar lucros de até
permitindo que especuladores se aproveitem da dificul- 300% em apenas um mês, com a desvalorização do
dade do País para auferir lucros indevidos e indecen- real, mas quantas milhares de empresas fecharão
tes, em prejuízo do povo brasileiro. em função da mudança cambial?

Resistir a esses aumentos, Sr: Presidente, não A CPMF, agora reforçada com uma alíquota de
é apenas questão de cumprimento da lei, mas, sim, 0,38%, será mais um reforço, certamente, no grande
medida de sobrevivência econômica de toda a ca- bolo que são os encargos da dívida mobiliária, que já
deia produtiva brasileira.' começa a ficar difícil até de calcular, com a decisão do

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa autorizasse novo Presidente do Banco CentraI de aumentar os juros
a divulgação deste pronunciamento em A Voz do para 45%. Um governo que corta recursos da merenda
Brasil e no Jornal da Câmara, por se tratar, enfim, escolar, que corta verbas para deficientes físicos não
de uma análise do atual momento do nosso País. tem moral para exigir novos impostos. !

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Sr. Presidente, peço a V. Exa que meu pronun-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ciamento seja publicado pelos órgãos de divulgação
Sras. e Srs. Deputados, sempre muito prestativa da Casa.
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o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pro
nuncia o seguintê discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa para
mostrar todo o meu espanto e perplexiqade com re
lação à taxa de juros adotada pelo Governo brasilei
ro, com a desculpa de segurar a inflação e assim
também reter os dólares de que tanto o Brasil preci
sa.

Mas o Governo· não está com uma definição
precisa no rumo que deverá tomar e, com isso, cria
expectativas que estão desaguando na recessão e
na alta do desemprego.

Não entendemos como o controle do consumo
será benéfico para conter a inflação e não termos
um crescimento necessário e à altura do País.

Sr. Presidente, acho que o nosso combate é
contra o desemprego, a fome e os males que estão
afetando a camadá mais carente do nosso País.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, não po
demos compactuar com essa· atuação do Governo
Federal. É necessário criarem-se procedimentos
para conter o pior dos impostos, que é a volta da in
flação. Contudo, não à custa de quebradeira geral
de empresas, de pais de família sem trabalho e asfi
xiando, ainda mais, o setor produtivo nacional, isso
sem falarmos do brutal aumento da dívida interna
que o aumento de juros acarreta.

Sr. -Presidente, peço a V. Exa que autorize a
publicação do meü pronunciamento em A Voz do
Brasil e no Jornal da Câmara.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - AJ. Pronuncia
o seguinte discurso;) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na sexta-feira da semana passada, as
bancadas federal e estadual da Baixada Fluminense,
composta de 23 Parlamentares, voltou a se reunir,
desta vez na Universidade de Nova Iguaçu. Na ver
dade, esses encontros, uma espécie de ação inte
grada, suprapartidária, começam a abrir o pano de
fundo para o cenário de um Macroprojeto Integrado
de Desenvolvimento Socioeconômico, que estamos
alinhavando com bastante critério, visando atender
àquela região tão abandonada e desassistida pelos
Poderes Públicos.

Como tenho dito, é nosso objetivo criarmos
uma consciência crítica capaz de nos levar ao moni
toramento das iniCiativas institucionais e política que
venham a ser·desenvolvidas no âmbito municipal,
estadual e tederal. Queremos, com isso, a imple
mentação de ações que promovam o bem-estar so
cial da coletividade, pela alocação de recursos que
posSam, da mesma forma, gerar empregos, ri9ueza
à região e dignidade aos cidadãos.

Uma de nossas preocupações é com a ques
tão da saúde pública, que deve ser eficiente, dinâmi
ca e, sobretudo, democrática. Sem a sustentação
desse setor, dificilmente conseguiremos reunir for
ças capazes de alavancar o progresso das idéias e
decisões que possam nortear o horizonte da decên
cia e do amor próprio. Um povo doente, física e
mentalmente, é um povo nocauteado, inconsciente,
levado à lona da humilhação e, por isso mesmo, in
capaz de reagir às adversidades que os ataca com
voracidade e perigo.

Agora mesmo estamos vivendo uma situação
muito preocupante em todo o Estado do Aio de Ja
neiro na área da saúde pública. Os hospitais, sejam
eles das esferas municipal, estadual ou federal, estão
doentes e literalmente sem leitos de UTI que permitam
um tratamento eficiente. A queda-de-braço que hoje
envolve governos passados e atuais diagnostica uma
espécie de epidemia perversa do descaso; da irres
ponsabilidade, da negligência ou até mesmo da incom
petência, que está se propagando e acometendo si
m!Jltaneamentç uma população indefesa.

Eu diria; sem medo de errar, que a falência dos
órgãos vitais da saúde no meu Estado, a exemplo do
que vem ocorrendo em todo o País, é, sem dúvida
alguma, fruto do surto da agravação de uma ende
mia que ameaça necrosar e amputar a sensibilidade
dos nossos homens públicos.

O Estado do Aio vive hoje sob ameaça de uma
greve geral na área de saúde, que pode ter conse
qüências imprevisíveis para a população. Atualmen
te, a grande maioria dos hospitais públicos sorteia
quem deve morrer ou ser salvo, tamanha a sua defi
ciência, seja por falta de equipamentos, de leitos, de
medicamentos, de médicos ou mesmo por falta de
gerenciamento. O que se vê é uma carnificina, uma
chacina generalizada contra o povo humilde, que
não dispõe de recursos capazes de levá-lo à unida
des médicas decentes, conforme acontece com os
afortunados, os abastados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
V.Exas. são testemunhas do meu desespero, mani
festado inúmeras vezes aqui desta mesma tribuna,
ao pedir socorro ao Governo Federal em defesa de
medidas efetivas que tirem a nossa saúde pública do
estado de coma, insensível e apática. -

Vejam os senhores que o imenso território da
Baixada Fluminense, onde reside a segunda maior
população do Estado, depois da Capital, só dispõe
de 12 leitos de UTI, que estão no Hospital Geral da
Posse. Isto significa dizer que só existe um leito de UTI
para cada 300 mil habitantes. Já denunciamos essa si-



Honra o médico por seus serviços, pois
o Senhor criou também a ele.

É do Altíssimo que vem a cura, como é
do rei que se recebe um presente.

A ciência do médico o faz andar de ca
beça erguida, e diante dos grandes será ad
mirado.

O Senhor fez sair da terra os remédios,
e o homem sensato não os rejeita.
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tuação. a Governadores que passaram pelo Palácio Não foi um pedaço de madeira que tor-
Guanabara, a Secretários e. Ministros da Saúde, nou doce a água, para assim manifestar sua
bem como a Presidentes da República. Mas parece virtude?
que todos surdeiam o nosso grito de desespero. Foi o Senhor quem' deu a ciência aos

Por tudo isso, o prontuário da saúde pública no homens, para que pudessem glorificá-lo por
Rio de Janeiro nos exibe um quadro clínico aterrori- suas maravilhas.
zante, parecendo de um paciente terminal, principal- Com os remédios o médico cura e
mente na Baixada Fluminense. acalma a dor; com eles, o farmacêutico pre-

Agora mesmo, o Conselho Regional de Medici- para os ungüentos.
na acaba de fechar a Emergência e o Centro Cirúrgi- As obras do Senhor não têm fim, e o
co do Hospital Geral de Saracuruna, em Duque- de bem-estar que dele procede se espalha so-
Caxias. Pasmem, prezados companheiros, a falta de bre a terra.
respeito, o desprezo, o escárnio pelo dinheiro públi- Filho, ao adoeceres não te descuides:
co e pela vida humana chegou a tal ponto que os en- roga ao Senhor e ele te curará.
genheiros que idealizaram o Hospital de Saracuruna Evita as faltas, toma reto o agir de tuas
permitiram a passagem de uma rede e de uma caixa mãos, purifica o coração de todo pecado.
de esgoto sob o piso do Centro Cirúrgico. E recorre depois ao médico, pois tam-

Em Nova Iguaçu, o Hospital da Posse custa ao bém a ele o Senhor criou; e não se afaste
bolso do contribuinte a bagatela de 18 milhões de de ti, pois dele igualmente necessitas.
reais por ano e é referência para uma população em Chega o momento em que a cura está
torno de 4 milhões de habitantes de nove Municípios em suas mãos; pois também eles rogarão
da região, tem todos os meios necessários para fun- ao Senhor para que lhes conceda o dom de
cionar, e muito bem, até porque o Governo Federal aliviar, e a cura para salvar uma vida.
garante o seu total abastecimento, com medicamen- Era o que tínhamos a dizer.
tos, material de consumo e toda a infra-estrutura ne- O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
cessária. Ainda assim, o hospital está agonizando, seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
em permanente estado de greve. Alega-se que o Deputados, Laguna, localizada no sul de Santa Catari-
Governo Estadual não. paga à cooperativa prestado- na, é conhecida como uma cidade histórica, sendo
ra do serviço de atendi'TIénto, razão pela qual médi- ela a segunda mais antiga do Estado. Suas princi-
cos, enfermeiros e pessoal técnico de apoio cruzam pais atividades econômicas são a pesca e o turismo.
os braços, deixando cerca de duas mil pessoas sem No mês de fevereiro seu Carnaval é riquíssimo, sen-
atendimento diário.; do conhecido em todo o Estado e fora dele, fazendo

E aí, perguntamos nós: que país é este, Sr. com que sua arrecadação aumente nesse período.
Presidente e Srs. Deputados?· Parece que as autori- Após ouvir inúmeros reclamos e expressões de
dades responsáveis pela cura desse organismo in- tristeza sobre o Carnaval que ocorreu este ano em
fectado estão prevaricando, por falta de interesse ou Laguna, principalmente a ausência dos desfil~s das
má-fé. Na verdade, a quem interessa esse estado nossas tradicionais e exemplares escolas de samba
de coisas? Até quando vamos ter de conviver em - lamentavelmente, após 54 anos não tivemos sua
meio a tantas desgraças? Ou será que àquele povo apresentação - e por ser costume não me omitir,
só resta a extrema-unção? principalmente nas horas difíceis, é que tomo a inJ-

Um pequeno trecho intitulado "O médico e as ciativa de intervir e, usando minha influência, tentar
doenças", em Eclesiástico, da Bíblia sagrada, .nos diz: viabilizar aquilo que considero uma das coisas mais

importantes para Laguna e região, além do respeito
a nossa tradicional cultura carnav~lesca - a propósi
to, estamos nos organizando para fazer um apelo à
Embratur e aos Governos Federal e Estadual.

Com isso, irei convidar o presidente da Liga
Carnavalesca e os demais presidentes das nossas
escolas de samba de Laguna para discutir e planejar
o próximo Carnaval. Não tenho a pretensão de co
mandar, muito pelo contrário, quero ser comandado,
na qualidade de parceiro.
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O que s~rá discutido·nessas reuniões é a ne- te, Srs. Parlamentares, estou encaminhando à Mesa
cessidàde de organização, adotando uma nova polí- requerimento que trata de muda.riça do Regimento
tica de conscientização, em termos de educação Interno da Casa, mais especificamente do Âto da
carnavaleséà, envolvendo todos, no meu caso, inde- Mesa n!! 63, de 1980, que diz respeito ao traje com-
pendente de cor partidária. Na primeira reunião irei. pleto a ser usado no ambiente do Congresso Nacio-
sugerir a àquele que mais entende de Carnaval para nal, especialmente neste plenário e nas demais Ses-
avançarmos gradualmente com um projeto, a ser de- sões de Comissões.
finido posteriormente, para não torná-lo vulnerável e .Sr. Presidente, o requerimento objetiva alterar
reincidirmos nas falhas deste ano, o que estremeée- o Regimento Interno, possibilitando o uso de trajes
ria os Carnavais seguintes, uma vez que há vasta típicos regionais no âmbito do Congresso Nacional,
evidêncía de muitos projetos feitos, às pressas, sem desde que a indumentária seja oficializada por lei es-
alicerces, o que pode levar ao caos. tadual. Prende-se esse requerimento ao fato de a

Arrisco dizer que muitos não acreditaram no cultura gaúcha ter indumentária típica regional, ca-
caos deste ano. O que pretendemos (nós) não será racterística, enraizada nos hábitos da população do
nada de novo, e sim resgatar parte da nossa histó- Rio Grande e hoje espalhada por todos os Estados
ria, dissipando a lembrança da depressão, fazendo da Federação.
com que a maré mude a partir do ano 2000, demo- Gostaríamos de ver atendida nossa solicitação
lindo prováveis barreiras que vamos enfrentar, mu- e, ao mesmo tempo, informar à Casa que apresenta-
dando-nos de dominós para dínamos. mos outro requerimento, juntamente com o Deputado

Para isso, precisamos nos unir e transformar Nelson Marchezan, solicitando sessão solene da
nossa meta em ação, a fim de não deixar nossa cul- Câmara Federal, em 16 de setembro, para homena-
tura carnavalesca entrar em depressão. gear a Semana Farroupilha, data tradicional de ho-

Caro colegas, necessitarei da ajuda de V. Exas. menagem do Rio Grande à Revolução Farroupilha.
para que o incentivo à cultura carnavalesca de Lagu- Passo à Mesa o requerimento solicitando mu-
na e de todo Brasil seja alavancado, trazendo para o dança do Regimento Interno e assinatura de diver-
Estado maior arrecadação e geração de emprego, sos Parlamentares, especialmente do Rio Grande do
além da satisfação do nosso povo. Sul e também de outros Estados, que colaboram as-

Sr. Presidente, peço a V. Exa a divulgação do sinando esse documento.
meu pronunciamento em A Voz do Brasil e na TV Muito obrigado.
Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Conce- O SR. WELLINGTON DIAS - Sr. Presidente,
do a palavra, pela ordem, ao Deputado Dr. Hélio. peço a palavra pela ordem.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Peja ordem. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entrego à V. Exa a palavra.
Mesa projeto que estabelece penalidades para a vei- O SR. WELLINGTON DIAS (PT - PI. Pela or-
culação da pornografia infantil em redes de distribui- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en-
ção de informações como, em especial, a Internet. caminho à Mesa requerimento de informações à

Também encaminho à Mesa uma indicação di- Secretaria Especial de Políticas Regionais da Presi-
rigida ao Ministério da Saúde para que priorize, no dência .da República sobre obras construídas pelo
compromisso do Brasil com o Instituto Internacional DNOCS no Estado do Piauí.
de Vacinas da Coréia, o desenvolvimento de pesqui- Encaminho também ofício ao Ministério do Tra-
sas, entre outras, destinadas à produção de vacinas balho, solicitando agilidade na liberação de recursos
contra doenças endêmicas e epidêmicas, como a para a Prefeitura de Teresina, e ainda uma análise
doença de Chagas e malária, em nosso País. dos processos pendentes na Secretaria de Coorde-

Muito obrigado. nação e Controle das Empresas Estatais - SEST.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presiden- O último ofício é dirigido ao Ministro das Comu-

te, peço a palavra pela ordem. nicações, do qual solicito informações sobre o proje-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- to de criação do Banco Postal. Estranhamos ~ssa

do a palavra, pela ordem, ao Deputado Pompeo de iniciativa num momento em que o Governo autoriza
Mattos. estudos para privatização ou fusão dos bancos pú-

O SR. POMPEO DE MATTOS (POT - RS. blicos federais.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Giovanni Queiroz) - trinta pessoas na região, sendo que Ibicuí registrou
Conceqo. a palavra ao Sr. Walter Pinheiro. seis mortes. Se o dinheiro que, segundo as denún-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun- cias, foi utilizado irregularmente fosse aplicado na
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Vigilância Sanitária e no aparelhamento do hospital,
Srs. Deputados, utilizo mais uma vez a tribuna desta será que não seria evitada a tragédia ou as pessoas
Casa para denunciar irregularidades cometidas por não teriam recebido um atendimento que salvasse
Prefeito no interior da Bahia. Os administradores, suas vidas? Todas as denúncias foram transforma-
que foram eleitos pelo povo, que juraram respeitar das em justificativas para seus Vereadores entrarem
as leis, infelizmente são exemplos de malversação com o requerimento na Câmara de Vereadores de
do dinheiro público e da improbidade administrativa. Ibicuí pedindo a formação de uma Comissão Parla-
Dessa vez trata-se do Prefeito de Ibicuí, sudoeste da mentar de Inquérito para apurar os fatos.
Bahia, o Sr. Jadiael Veiga Morais. A sociedade de Ibicuí e todas as pessoas com-

Recebi a denúncia pelo Vereador Florisvaldo prometidas com a verdade, a ética e a moralidade
Matos, conhecido como Alex, do Partido dos Traba- na gestão dos recursos públicos aguardam a mais ri-
Ihadores, e mais cinco edis, apontando inúmeras ir- gorosa investigação das denúncias e que os respon-
regularidades praticadas pelo Sr. Prefeito na compra sáveis sejam punidos com o rigor da lei.
de materiais, no pagamento de assessorias e na Para finalizar, Sr. Presidente, solicito que este
execução de obras e serviços. pronunciamento seja publicado no Jornal da Câmara

Entre os mais graves destaco, Sr. Presidente: e divulgado em A Voz do Brasil.
1) O pagamento à empresa Auxiliar de Cons- Era o que tinha a dizer.

trução Civil e Representação LTDA de R$27.625,12 O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pronuncia o
(vinte e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
doze centavos), sem que haja comprovação de que Deputados, recentemente visitei o litoral do Rio
a mesma tenha prestado algum serviço no Municí- Grande do Norte e numa das várias e bonitas praias
pio; ao sul de Natal, distante cerca de 20 quilômetros,

2) A compra de gêneros alimentícios, no mês aconteceu de prestar os primeiros socorros a um
de outubro de 1997, que totalizam mais de menino de 6 anos, vítima de afogamento.
R$60.000,00 (sessenta mil reais) para atender à me- Se num primeiro momento aludimos à grande
renda escolar. Acontece que numa visita dos Verea- sorte que teve a criança de contar com a presença
dores ao setor de merendas, nada foi encontrado no de um médico logo após o acidente, em pleno do-
estoque e pelo depoimento dos funcionários há mui- mingo de Carnaval, o mesmo não podemos dizer
tos meses faltam produtos para atender aos estu- quando a criança necessitou dos cuidados médicos
dantes; hospitalares de praxe.

3) O inexplicável pagamento de R$18.000,OO A única ambulância encontrada, minutos após
(dezoito mil reais) à empresa Assis de Consultoria, o fato, não pôde transportar a criança, pois estava
que tem um contrato mensal de R$5.000,00 (cinco abarrotada de colchões e não a serviço da comuni-
mil reais); dade, como era de se esperar.

4) A aquisição de doze carros de areia para a Transportado por particulares, o menino deu
recuperação das Ruas Lafaiete Coutinho, José Vei- entrada no Hospital Público de São José do Mipibu,
ga e Francisco Araújo, e não consta, segundo depoi- onde, apesar dos esforços e da presteza de sua
mentos dos moradores, a realização de reformas; equipe médica e dos funcionários, a criança não

5) A compra de mais de R$100.000,OO (cem pôde ser atendida com o aparato necessário, dada a
mil reais) em remédios para o hospital-maternidade falta de material e condições para os procedimentos
de Ibicuí nos últimos meses de 1998. Quero crer que médicos necessários.
seja mera coincidência com o fato de no ano passa- Continuou a peregrinação, que se estendeu
do terem acontecido eleições no Brasil. das 16h - hora do acidente - até próximo das 20h,

O mais dramático dessa situação é que o Mu- quando a vítima finalmente foi hospitalizada na UTI
nicípio de Ibicuí está vivendo uma tragédia, estam- de um hospital da Capital.
pada nos jornais baianos e com repercussão nacio- Relato o episódio para ilustrar a corriqueira si-
nal. Trata-se do envenenamento de várias pessoas tuação de abandono em que se encontra a popula-
que ingeriram aguardente fabricada com álcool mis- ção do País, inclusive próximo de grandes cidades,
turado com metanol. Até hoje já morreram mais de quando necessita de serviços de saúde.
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O descaso dos governantes pela saúde, com para prover o seu sustento. Aí começará o ciclo vi-
raras exceções, é crônico e estrutural em nosso cioso do menor abandonado, do menor de rua, do
País. Esse fato só vem confirmar a calamidade pú- menor carente, do menor m~ndigo, em TeresópoJis.
bJica da saúde e a ausência de estrutura para aten- Oportuno lembrar que 10% da população mun-
dimento dos casos de urgência e emergência. dial têm algum tipo de deficiência.
Soma-se a isso o fato de que por muitos quilômetros Também consta que a Sra. Secretária, titular
não existe nenhum salva-vidas de plantão. da Secretaria de Assistência Social do Ministério da

Natal, Rio Grande do Norte, uma das Capitais Previdência, a seu talante, repassou ou está repas-
brasileiras do turismo, se quiser continuar - e, com sando somas vultosas para algumas instituições do
certeza, quer - explorânêlo esta "indústria não po- Rio de Janeiro mesmo, de seu particular interesse,
Juente", tem que investir muito em segurança e saú- em detrimento das instituições menores como as
de. APAEs, notadamente a de TeresópoJis.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pronuncia Este assunto será objeto de futuro prqnuncia-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mento, o que farei com muito prazer, para esclarecer
Deputados, atingido pela crise econômico-financeira o Sr. Ministro Waldeck Ornélas e sua equipe. Afinal,
mundial da forma mais brutal e mais cruel, inespera- este é o meu papel de representante do Rio, particu-
da, o Brasil viu-se obrigado a contrair empréstimos larmente do meu Município, TeresópoJis, e faz parte
externos de reforço de caixa e praticando profundos das atribuições do Congressista fiscalizar e informar
cortes no Orçamento da União, sob a necessidade o Governo das coisas que acontecem na administra-
premente de minimizar os gastos públicos. ção pública.

Talvez essa seja a única forma, ou pelo menos Sr. Presidente, rogo a V. Exa determinar a divul-
a mais plausível, para enfrentar-se o fenômeno da gação deste pronunciamento em A Voz do Brasil.
crise que eclodiu no mercado de capitais da Ásia e Muito obrigado.

""emigrou para o Brasil de forma avassaladora. O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o
Entretanto, há necessidades nacionais que não seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

podem e nem devem sofrer, de maneira tão amarga, Deputados, um dos prêmios mais importantes da im-
a resultante dos cortes nos gastos públicos. Trata-se prensa internacional acaba de ser concedido a um
da área social, já bastante combalida pela escassez jornal brasileiro: o World's Best Designed Newspaper,
de recursos financeiros, cuja premência se agrava que se pode traduzir como Jornal mais bem dese-
cada vez mais, tanto pela recessão instalada como nhado do mundo, atribuído pela Society for News
pela falta de programas sólidos, constantes, perma- Design (SND), instituição com sede nos Estados
nentes, que induzam a minimizar a pobreza e extir- Unidos e que reúne 2 mil e 600 membros de 48 paí-
par a miséria dos vergonhosos bolsões sociais. ses, entre editores, jornalistas, diretores de arte, fo-

Repetidas vezes o Governo, por si e pela sua tógrafos e artistas gráficos. O vencedor não é um
equipe econômica, disse que o social não seria atin- dos famosos diários do Rio de Janeiro nem um dos
gido pelos cortes no orçamento público. E ainda con- grandes periódicos de São Paulo, mas o Correio
tinuam dizendo, como se vê no noticiário dos jornais Braziliense, cuja história se confunde com a da pró-
e nas declarações ouvidas no rádio e na televisão. pria Capital Federal, pois que circulou pela primeira

Entretanto, não é isso que está acontecendo vez exatamente no dia em que se inaugurava Brasí-
na prática. Consta que os cortes na SAS - Secreta- lia. Razão de orgulho para o jornal que tão mereci-
ria Nacional de Assistência Social do Ministério da damente o ganhou, o prêmio o é, também, para toda
Previdência, ou seja, a herdeira da extinta LBA, foi a imprensa brasileira, que vê um dos seus órgãos
da ordem de 35%. Se não foi, pelo menos é o que mais importantes eleito agora um dos dezessete jor-
denota, uma vez que os recursos que estão sendo nais mais bem desenhados do mundo, na ilustre
repassados para as APAEs sofreram cortes mais compànhia do The New York Times, USA Today,
profundos. Isso foi o que se viu no caso específico EI País, Le Monde, Corriere deUa Sera e Die Zeit,
da APAE de TeresópoJis, no Estado do Rio de ~anei- entre outros.
ro. Antes dos cortes, os recursos ja eram mingua- Até meados do século XIX, propunham-se os
dos. Depois do corte ficaram irrisórios. jornais apenas a estam·par o texto das notícias, em

A continuar assim, a APAE de Teresópolis vai páginas onde não se via nada além das letras mi-
fechar e as suas crianças excepcionais vão ser de- núsculas, a lembrar um autêntico formigueiro. Com o
volvidas aos pais, que também não têm recursos advento do fotojornalismo, em 1870, ocorreu a pri-
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meira grande revolução na "aparên'cia" do jornal, na jomais sigam desempenhando o grandioso papel
forma com que se apresentava ao leitor: agora, as que lhes cumpre exercer na construção de uma so-
páginas - a primeira, especialmente - já não se ciedade mais próspera, mais justa, mais livre e mais
compunham só de texto, mas lançavam mão de fo- democrática.
tografias e de ilustrações que as tornavam mais le- Muito obrigado.
ves, mais ricas e mais atraentes. Era o começo da O SR. MÁRCIO MATOS (PT - PRo Pronuncia
arte da diagramação, que evoluiria para o que hoje o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
denominamos programação visual e design gráfico, Deputados, em nome da eficiência administrativa, da
segundo o excelente conceito do· jornalista Ary Mo~ diminuição'dos custos, da modernidade e reformula-
raes, mestre em design pela PUC do Rio de Ja- ção do Banestado - Banco do Estado do Paraná -,
neiro: "Design de jornais é o nome dado ao trabalho este tomou medidas relativas à redução de agências
de apresentar a notícia na página impressa, usando e postos de serviços.
para isso recursos da fotografia, ilustração, infogra- Não somos contrários à reestruturação do Ba-
fia, tipologia e teoria das cores, distribuindo a infor- nestado, mas devemos levar em consideração o pa-
mação de maneira clara e agradável". pel social do Banco.

Sabedores da relevância que tem a embala- Na cidade paranaense de Ventania, onde havia
gem para a boa venda do produto, a maioria dos jor- um único posto bancário, este foi fechado, prejudi-
nais brasileiros experimentou profundas transforma- cando, além do Município em geral, 1 mil e 400 apo-
ções gráficas a partir da década de 80, pagando sentados, sendo 70% com vencimentos abaixo de
a preço de ouro projetos com a assinatura dos me- R$180,00. Eles estão agora se deslocando 40 quilô-
Ihores designers estrangeiros. Não o Correio metros e gastando em média R$30,00 para receber
Braziliense, que decidiu prestigiar os talentos da os seus minguados proventos.
casa e lhes delegou a incumbência de uma nova Solicito ao Governo do Paraná e ao Presidente
apresentação para o jornal, dinâmica e moderna, do Banestado estudarem a possibilidade de retornar
ágil e bonita. Muito mais valor, assim, tem o prêmio o posto ou de fazer estes pagamentos por outro
que acaba de receber, não apenas por distingui-lo meio, exemplo: Correios, a fim de ressarcir mais
como um dos mais belos jornais do mundo, mas por este déficit social.
reconhecer a criatividade e a competência dos O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pronun-
designers brasileiros, dos artistas brasilienses, que cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
nada ficam a dever aos mais talentosos colegas de Srs. Deputados, o século que quebrou tantos tabus
outros países. e reviu dogmas se encerra dominado pelo dogma da

Cheios de fotos e de cores, há quem diga que globalização. O mercado financeiro, tornado senhor
os jornais querem competir com a televisão, privile- de todas as coisas, unificou-se para impor ao mundo
giando a forma em detrimento do conteúdo, dando a aparente inevitabilidade de que suas razões mate-
mais destaque à aparência do que à substância. De- máticas e os mecanismos econômicos sejam a me-
fato, hoje vemos jornais que parecem programas de dida de todas as decisões. No lugar do conceito am-
tevê, pelo vazio das matérias e pela superficialidade pio de nações entra a lógica restrita do saber econô-
das informações. Outro, porém, é o alicerce em que mico, e o cassino mundial, dirigido por um certo nú-
se fundamenta a confiança com que leitores e anun- mero de nações detentoras de posições dominantes
ciantes reafirmam o sucesso do Correio: nele, é na economia global, segue ferindo a autonomia dos
cada vez maior o espaço que têm os assuntos da países de economias mais frágeis. De países inde-
comunidade, os acontecimentos da política, as novi- pendentes surgem, agora, os novos protetorados.
dades da cultura, as notícias do Bras'i1 e do mundo. Ao contrário do ar de fatalidade que se preten-

De parabéns, portanto, está toda a equipe do de dar ao processo de globalização, estão por trás
Correio Braziliense, sob a direção do ilustre jorna- dele grupos e pessoas. Isso coloca nas mãos de go-
Ii~ta Paulo Cabral, nome que enobrece a imprensa vernantes a responsabilidade pela condução dos ru-
de Brasília e honra o jornalismo brasileiro. Fazemos mos da sociedade humana, pois a eles é dado o pa-
nossas as palavras do Prof. Ary Moraes: "O que a pel de pensar no interesse público e nos países que
conquista do Correio representa é uma vitória da representam. Inclusive com a função de limitar a
cultura brasileira, pois seu projeto, 100% nacional, é ação daqueles que, na roca financeira internacional,
a imagem do Brasil". Que o importante prêmio da fazem do presente e do futuro de povos inteiros um
Society for News Design concorra para que nossos atalho para séu enriquecimento rápido.
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Essa visão sobre o mercado financeiro e a eco- recursos públicos para este fim, com linhas de finan-
nomia, como superiores e inexoráveis, contaminou ciamento para reestruturl;lção das empresas, capaci-
de tal forma o Governo brasileiro que este perdeu a tação de pessoal e pesquisa científica.
possibilidade de compreender a globalização pelo a conceito de Ministério "gastador" não enxer-
seu lado controlável: aquela definida segundo os pa- ga por trás de investimentos desse tipo a imensa
râmetros e os interesses nacionais, que permite fil- rede de trabalho e emprego que se cria em torno de
trar aquilo que pode ou não entrar em um país se- uma indústria e de uma pesquisa nacionais. Além
gundo sua cultura e capacidade de resolução. das diversas atividades próprias da indústria farma-

A lógica da globalização financeira, aplicada na cêutica, cria-se demanda para prestadores de servi-
administração pública como um todo, faz o Governo ços qualificados em algumas etapas da produção,
economizar naquelas áreas onde precisa ser um Es- no controle de qualidade e nos ensaios analíticos,
tado de maiores investimentos. Como contribuição desde os mais corriqueiros até os mais sofisticados.
para a nomenclatura do equívoco surgiram os minis- A aprovação das legislações sobre patentes e
térios "arrecadadores" e os "gastadores". sobre os medicamentos genéricos traz grandes van-

A crítica à ingenuidade da Igreja por identificar tagens para o desenvolvimento da indústria farma-
negligência orçamentária do Governo com a área cêutica nacional. As possibilidades de pesquisa e
social é, desde o primeiro dia do Governo atual, a mercado na área dos fitoterápicos e na produção
única opinião dos governantes sobre quem critica dos medicamentos genéricos, até hoje sem interes-
sua ação equivocada. Na área de ciência e tecnolo- se por parte das empresas já estabelecidas, devem
gia, absolutamente necessitada da presença do Es- ser aproveitadas no incentivo à nossa indústria.
tado na capacitação profissional e na pesquisa cien- São necessidades e possibilidades escancara-
tífica, o novo Ministro distribui "ingenuidade" em to- das frente ao Poder Público. Como elas, inúmeras
das as direções que o criticam. Isso, no entanto, não outras na área da ciência e tecnologia. Um dos ris-
supera o abandono e a escassez de recursos para cos, em um país cujo governo retira do Estado o seu
pesquisa nas universidades e institutos, substituídos papel de investidor, é, mais do que deixar passar as
pelo fluido conceito de organizações sociais. oportunidades de investimento, perder o conheci-

a Ministro da Ciência e Tecnologia tem dito mento acumulado até hoje, pelo abandono da edu-
que Estado e iniciativa privada têm papéis comple- cação. a Estado submetido à lógica da globalização,
mentares na condução de pesquisas, indicando que como está no Brasil, jamais será capaz de atender a
cabe principalmente a elas o desenvolvimento da essas demandas e construir a infra-estrutura de que
inovação tecnológica. Ao Estado, segundo o Minis- o país necessita. Como protetorado da nação global,
tro, caberia a função da capacitação científica, que, não tem remédio: vai-se nossa chance como nação
como já foi dito, encontra-se em estado de penúria. de fato.

A indústria farmacêutica é um caso clássico O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pro-
para reflexão do Governo. Em volume de vendas, o nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
País é o quarto mercado mundial, e a constituição e Srs. Deputados, compareço a esta tribuna para re-
do Mercosul amplia as perspectivas das empresas latar a angustiante situação vivida por duas das mais
aqui instaladas. Estrangeiras em sua maioria, essas importantes universidades do Estado de Santa Cata-
empresas não investem em pesquisa científica, a rina: a Furb - Universidade Regional de Blumenau -
não ser em suas matrizes. Convencê-Ias ou obrigá- e a Univali - Universidade do Vale do Itajaí - e pelos
las a esse investimento, em especial nos setores em estudantes daquelas tradicionais instituições de en-
que a biodiversidade brasileira amplia as possibilida- sino, em face dos atrasos que se vêm registrando
des de novos medicamentos, é papel do Estado. nos repasses do crédito educativo por parte do Mi-

Por outro lado, a indústria farmacêutica nacio- nistério da Educação.
nal precisa de reestruturação em sua capacitação Desde o segundo semestre de 1997, a Furb
científica. Tornar a indústria brasileira competitiva e não vem recebendo o repasse do MEC referente ao
valorizar o produto nacional - sejam os recursos hu- crédito educativo e, desde então, a Universidade
manos técnico-científicos produzidos em nossas uni- vem bancando os estudos desses alunos num mo-
versidades, seja a exploração das amplas possibili- menta em que a inadimplência atinge 35%, com
dadas de novos medicamentos oferecidas pelas ri- aproximadamente 4 mil estudantes em atraso com
quezas naturais do País - é fundamentalmente pa- mensalidades. Na Univali, por seu turno, de um total
pel do Estado. E não há como fugir da destinaçãb de de 16 mil matriculados, apenas 939, ou seja, 5,8%
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são beneficiados com o crédito educativo, e a Caixa pagamento das parcelas, para: buscar ttambém a re-
Econômica Federal repassou no segundo semestre dução da inadimplência.'
de 1998 a parcela de 860. mir, de um contrato total Segundo dados da Caixa Econômica Federal,
de R$1,26 milhão, deixando em aberto, portanto, a agência de Blumenau tem 600, contratos em perío-
cerca de R$400 mil, que são custeados pela própria do de amortização. Destes, 329 estão em atraso e
Universidade. 164 nunca apareceram para negociar nem uma par-

Ainda no caso da Univali, localizada na cidade te da dívida. Sabemos, ainda, que o valor médio das
de Itajaí, o Governo não abre inscrição para o crédi- parcelas a serem pagas à Caixa Econômica referen-
to educativo desde o segundo semestre de 1997. É te aos 80% de auxílio que oáluno obteve no período
necessário, segundo o Coordenador do Setor de em que estudou está em torno de R$250,00, en-
Orientação e Assistência ao Educando, Germr;lno quanto hoje por vinte créditos na Universidade o alu-
José de Souza, que seja estabelecido um cronogra- no paga R$223,00.
ma de atendimento ao aluno carente, com freqüên- 2) Adoção do tempo máximo para conclusão
cia semestral e incluindo não somente os aditamen- do curso para todos os contratos, desconsiderando
tos, mas também novas vagas. o período de afastamento do aluno da Universidade;

Apenas c0'110 ilustração, cabe destacar ainda Justificativa: para os éontratos anteriores a
que para agravar a situação, o Município de Blumenau 1997, foi utilizado pela Caixa Econômica Federal e o
deve à Furb mais de R$4 milhões e o Governo do MEC a contagem do tempo máXimo para conclusão
Estado de Santa Catarina, quantia superior a R$10 do curso. Já para os contratos a partir de 1997, foi
milhões. considerado o tempo médio para conclusão, que é

O débito atual do MEC relativo ao crédito edu- praticamente o mesmo do mínimo, o qLie impede o
aluno de se·afastar da Universidade pelo menos um

cativo com a Universidade Regional de Blumenau é semestre. Portanto, todos os contratos deveriam
de R$361.428,72, enquanto para este ano o pedido constar como prazo para conclusão do curso o tem-
de vagas ao crédito educativo da Furb é de 2 mil po máximo, além de desconsiderar o período em
para o primeiro semestre 1999 e mais 2 mil para o que se afastou da Universidade, independente de
segundo semestre. A solicitação corresponde à de- ant~rior ou posterior à assinatura do contrato.
manda atual, considerando-se que, dos 10 mil, 691
alunos de graduação, 3- mil, 740'estão em situação 3) No cálculo utilizado para o'índice de classifi-
de inadimplência.' cação dos candidatos no ato da inscrição para o pro

cesso de seleção, faz-se necessária a inclusão de
Além de necessitar urgente dos repasses e da um campo ande possa ser considerado no cálculo

ampliação de vagas, a Furb está sugerindo algumas da renda per capita os gastos com doenças crôni-
modificações no prograrjia, com base em experiên- cas quando houver;
cias vivenciadas durante o gerenciamento do crédito Justificativa:'atualmente temos percebido a de-
educativo, sugestões estas que gostaríamos de sestruturação financeira de muitas famílias em função
apresentar e que se resumem em carências percebi- de gastos altíssimos com doenças que caracterizamos
das no atendimento aos alunos e no gerenciamento crônicas,' por necessitarem de tratamento médico
das atividades sociais. São elas: constante. No entanto; o programa utilizado pelo MEC

1) Revisão no cálculo para pagamento das pàr- para pré-classificação dos candidatos não contém um
celas junto a Caixa Econômica Federal; . campo onde estas despesas possam ser declaradas

Justificativa: a Furb tem percebido que o núme- para constar no cálculO da renda per capita.
ro da inadimplência dos alunos que já concluíram 4) Gratuidade para os alunos 'cujo quadro clíni-
seu curso e devem iniciar o pagamento das parcelas .co aponte qualquer doença considerada crônica.
junto à Caixa Econômica Federal tem crescido con- Justificativa: o MEC deveria desconsiderár a
sideravelmente. No entanto, o valor das parcelas dívida dos alunos que apresentam quadro de doen-
está acima do valor da mensalidade da Universida- ça crônica. Verificamos hojealúnos soropositivos,
de, o que tem impossibilitado os alunos de efetuar o por exemplo, cujo tratamento médico já o impossibili-
pagamento. E preciso considerar que a inserção no ta de manter suas necessidades' básicas· de vida,
mercado de trabalho nem sempre acontece no pri- além de sofrer todo ur!;i-:.Processo de preconceito,
meiro ano após a conclusão do curso, prazo es.te es- que, com certeza, o exclui domércado de.trabalho.
tabelecido pelo MEC para o início do pagamento. E importante ressaltar que nesta 'questão não consi-
Por isso se faz necessária a revisão do cálculo do. deramos só os soropositivos,·'fri"as tamb~m outras
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doenças que podem igualmertte afastar as pessoas Diante do inusitado de um fato que acaba de
do mercado de 'trabalho. citamos como exemplo o ocorrer no, âmbito do Governo Federal, e que está
câncer e as próprlas doenças mentais, que nos tem- tendo grandes repercussões nos vários setores pro-
pos atuais têm-se manifestado de forma considerá- dutivos da nossa Amazônia, deixo para falar especi-
vel no meio acadêmico. ficamente sobre o Acre numa próxima oportunidade.

E, para concluir, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo
Deputados, a Universidade Regional de Blumenau agora esta tribuna para manifestar minha mais pro-
julga necessário que o Ministério da Educação e a funda preocupação com a decisão tomada pelo Iba-
Coordenação-Geral do Programa de Crédito Educa.: ma de; por meio da Portaria 16-N, publicada no dia
tivo reúnam todas as Comissões Internas de Sele- 17 de fevereiro passado, ter suspendido por quatro
ção e Acompanhamento das universidades creden- meses todo e qualquer tipo de desmatamento na
ciadas para ouvir todas as sugestões e carências vi- AmãZõnia Legal.
venciadas pelas instituições, objetivando, com isso, Essa medida, que pegou de surpresa toda a
construir juntamente com as universidades novas di- classe política da região e todos os seus setores
retrizes para o Programa de Crédito Educativo, pos- produtivos, poderá resultar em graves conseqüên-
sibilitando dessa forma buscar uma regularidade na cias para a sobrevivência, principalmente, dos mé-
abertura de novas vagas. dios e pequenos produtores rurais, em sua maioria

O SR. ENIO BACCI (PDr - RS. Pronuncia o assentados em projetos oficiais do Governo Federal
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. por meio do Incra.
Deputados, estou encaminhando indicação ao minis- Sem fazer distinção em relação ao tamanho da
-'tério da previdência, para que estude a possibilida- propriedade ou à sua atividade econômica, a porta-
de de alterar a fórmula atual de aposentadoria dos ria do Ibama, editada por ordem do Sr. Ministro do
agricultores, muito injusta com esta categoria tão im- Meio Ambiente, José Sarney Filho, simplesmente
portante para o País. impediu que os agricultores da região preparem a

Minha sugestão é no sentido de escalonar a re- terra nos próximos quatro meses para fazer seus
muneração, de um até cinco salários mínimos, de plantios.
acordo com a produção de cada um, comprovada O mais grave é que o prazo estabelecido pela
pelo talão de produtor. Aquele que produziu apenas portaria, que vai vigorar até junho deste ano, coinci-
para sua subsistência continuaria a receber um salá- de justamente com o auge do período em que a ter-
rio mínimo mensal, e assim progressivamente, até ra precisa ser preparada para o plantio das culturas
se chegar ao teto de cinco salários mínimos, propor- de subsistência na grande maioria dos Estados
cional à produção comprovada no talão. Entendo Amazônicos.
que, desta forma, estaremos incentivando os agricul- Pegos de surpresa, este Parlamentar, a Senadora
tores a produzirem mais, para que, na hora da apo- Marina Silva, o Senador Nabor Júnior e vários outros
sentadoria, recebam o devido reconhecimento. colegas da bancada do Acre e dos Estados de Ron-

rambém é uma maneira de mudar a situação dônia e do Pará fomos até o Exmo. Sr. Ministro do
do êxodo rural, que causa prejuízos incontáveis para Meio Ambiente para saber as razões de tão inusita-
a sociedade. muitos jovens, desencantados com o da medida, principalmente porque tive a oportunida-
trabalho do campo, estão em busca de um emprego de de participar, no início deste mês, de uma reunião
que lhes garanta um rendimento fixo mensal e uma com o prôprio Ministro do Meio Ambiente, no gabine-
aposentadoria mais justa. Com essa nova fórmula te da Senadora Marina Silva, quando ele afirmou e
de aposentadoria para os agricultores estaremos ratificou seu compromisso de discutir as questões da
simplesmente fazendo justiça e reconhecendo a ver- Amazônia antes de tomar qüalquer medida para a
dadeira importância do homem do campo. região.

, Era o que tinha a dizer. Depois de ouvir as ponderações que todos
,'0 SR. SÉRGIO BARROS (PDr - AC. Pronun- nós, Parlamentares, fizemos sobre os efeitos maléfi-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e cos da portaria para a economia da Amazônia, o Mi-
Srs. Deputados, era minha intenção ocupar pela pri- nistro Sarney Filho se comprometeu a rever a medi-
meira vez esta tribuna para fazer uma ampla expla- da o mais rápido possível.
nação ao Congresso Nacional sobre a situação eco- Pelo que ficou acertado com o Sr. Ministro do
nômica.e social do Acre, Estado que tenho o maior Meio Ambiente, a revisão da portaria será feita por
orgulh(),('je agora r,epresentar n~ste Parlamento. uma comissão formada por representantes de seu
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Ministério e das bancadas estaduais da Amazônia, Bastou ter água próxima - e existe água de
dos Governos dos Estados, da CNA, da Contag e boa qualidade no Nordeste brasileiro· - para um
das organizações ambientais que atuam na região. grande problema ser resolvido. É a prova de que,
Uma primeira 'reunião dessa comissão já está agen- havendo boa vontade, pode-se muito bem tornar
dada no Ministério do Meio Ambiente para a próxima esse País viável em muitos setores, principalmente no
quinta-feira, dia 4 de março. relacionado à questão da seca. Falo tudo isso para

Outro compromisso firmado pelo Sr. Ministro apresentar minha posição favorável à transposição das
Sarney Filho foi o de estabelecer um fórum mais am- águas do Rio São Francisco para os Estados de Per-
pio, com todos os representantes das bancadas e nambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.
das classes produtoras da Amazônia, onde serão Esse é um assunto que considero de grande
discutidas as soluções para a adoção de políticas importância para o desenvolvimento não só do Nor-
públicas para a região. deste, mas do País, de um modo geral. No meu pon-

Todos nós concordamos em que será através to de vista, a transposição das águas do Rio São
dessas políticas públicas que iremos consolidar o Francisco, para o abastecimento do Nordeste semi-
desenvolvimento econômico e social de nossas po- árido, aparece-nos mais como uma solução e não
pulações, de acordo com uma política de preserva- um problema.
ção ambiental, que também reivindicamos seja ado- O pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco,
tada para a nossa região. João Suassuna, profundo conhecedor da seca do

Nordeste, nos dá muito bem uma visão do que rep-
Ao mesmo tempo em que cobra a preservação resenta esse Projeto de Transposição das Águas do

da Amazônia, o Governo Federal tem o dever de Rio São Francisco. O drama das secas no Nordeste
contribuir para a formação de toda a infra-estrutura -
como estradas, assistência técnica, crédito rural, en- tem solução rápida e eficaz, mas depende de vonta-
tre outros mecanismos de desenvolvimento _ que de firme e de seriedade de propósito, o que nem
possa ajudar os nossos Estados a gerar renda, pos- sempre se encontra na classe política brasileira. A
tos de trabalho e melhorias para toda a nossa popu- melhor solução é a transposição das águas do Rio
lação rural e urbana. São Francisco para irrigar terras, produzir riquezas

agrícolas e acabar de uma vez por todas com a
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde sede e a fome - animal e humana - naquela região.

já, a nossa expectativa - acredito que seja a de toda O professor da Faculdade de Agronomia de
a bancada amazônica nesta Casa - é de queas pro- Botucatu, São Paulo, Antônio Evaldo Klair, com a
messas do Sr. Ministro do Meio Ambiente sejam rea- autoridade de quem estudou a fundo ptojetos de ou-
Iizadas, para que possamos, pela primeira vez, colo- tros países que enfrentaram e resolveram problemas
car em prática ações integradas de desenvolvimen- de secas, desertificação e drenagem, afirma que
to, que a Amazônia está a necessitar e a exigir há qualquer outra medida, a não ser a transposição das
várias décadas. águas do "Velho Chico", será apenas paliativa.

Era o que tinha a dizer. Sempre que surgem secas - em média duas
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB - MT. em cada década -, e conduzem à deplorável situa-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ção de miséria cerca de 25% da população dos Es-
Sras. e Srs. Deputados, foi emocionante vermos, há tados do Ceará, de Pernambuco, da Paraíba e do
poucos dias, na televisão, uma reportagem mostran- Rio Grande do Norte, volta à ordem do dia a idéia, já
do a alegria de centenas de pequenos agricultores secular, da transposição das águas do Rio São
nordestinos, vibrando junto às suas lavouras e com Francisco. Repetem-se as promessas políticas de
a certeza de que daqui a poucos meses estarão co- que a transposição será feita, como atesta o Prof.
Ihendo aquilo que plantaram, tirando do solo o sus- Antônio Klair.
tento de sua família. Erguem-se, então, as vozes daqueles que se

Uma medida simples, inventada por pessoas opõem ao projeto, esquecidos de que as suas atitu-
que nem chegam a ter maiores conhecimentos técni- des contribuem para exacerbar ainda mais o suplício
cos, resolveu o problema, retirando água do Rio São das indefesas vítimas das secas, que observam im-
Francisco e levando-a para irrigar suas terras, onde potentes, diante da inclemência da natureza e da in-
foram plantados produtos de subsistência, que evita- sensibilidade dos políticos, a destruição dos seus
rão a mendicância e a exploração por parte de mui- patrimônios, penosamente adquiridos, e muitas ve-
tas pessoas que se beneficiam do drama da seca. zes os da própria família.



João Suassuna - Pesquisador da Fundação
Joaquim Nabuco

Estamos às voltas com um novo ciclo seco no
Nordeste. O EI NUlO está colocando suas "garras" de
fora. As águas do Oceano Pacífico estão esquentan
do devido à ação dos ventos alísios que sopram de
leste para oeste elevando o nível das águas quentes
que normalmente se encontram na parte ocidental
daquele oceano. Os ventos começam a mudar de di
reção (agora no sentido oeste para leste), levando a
massa de água quente para a costa peruana, o que
ocasiona fortes tempestades com a intensa evapora
ção ali existente. No litoral sul-americano, o meca
nismo impede a subida das águas frias à superfície,
enquanto os ventos desviam as chuvas e bloqueiam
as frentes frias vindas da Antártica, causando inun
dações no Sul e seca no Nordeste brasileiros.

Esse fenômeno esta mais uma vez presente no
país (agosto/97), com várias cidades do Sul emes
tado de calamidade pública, devido à ação das for
tes chuvas que provocam enchentes descabidas,
esperando-se, em contrapartida, o pior para o Nor
~este. A seca parece inevitável.

Diante desse fato, recrudesce, no meio político,
a idéia da transposição das águas do Rio São Fran
cisco, como a única solução para resolver o proble
ma do abastecimento das cidades e mitigar a sede
dos nordestinos. O quadro merece -uma pausa para
meditação.

Temos conosco um documento elaborado pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
do Estado de Pernambuco intitulado "Relatório sobre
a Transposição do Rio São Francisco e as Atuais
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Precisamos e devemos erguer essa bandeira, Necessidades ,de Recursos Hídricos do Nordeste",
e aqui cone/amo meus pares a levarmos esse proje- no qual fica clara a visão do governo com relação às
to adiante e viabilizarmos meios para que a transpo- vantagens de transpor as águas, tendo em vista o
sição das águas do Rio São Francisco seja uma rea- reforço dos recursos hídricos para os rios Brígida e
Iidade e não apenas retórica. Pajeú e os benefícios socioeconômicos advindos.

Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- No documento é feita uma descrição, em linhas
tados, peço que conste nos Anais desta Casa um gerais, das características do projeto de transposi-
trabalho do gabaritado pesquisador da Fundação ção transcritas, a seguir, na íntegra:
Joaquim Nabuco, João Suassuna, mostrando..que a a) "a captação de água deve ser realizada per-
transposição das águas do Rio São Francisco para o to de Cabrobó, na divisa entre Bahia e Pernambuco,
abastecimento do Nordeste semi-árido é uma solu- numa altitude 50m inferior à da Barragem de Sobra-
ção e não um problema. dinho;

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. b) pretende-se desviar cerca de 2S0m/s, quan-
TRABALHO A QUE SE REFERE O ORADOR: do o projeto estiver todo implantado, sendo que na

TRANSPOSiÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO primeira etapa, a previsão é retirar 70m/s do São
FRANCISCO PARA O ABASTECIMENTO Francisco, que neste ponto tem vazão firme (grifo

DO NORDESTE SEMI-ÁRIDO: SOLUÇÃO OU nosso) de 2065m/s, o que representa menos, prova-
PROBLEMA? velmente, que a margem de erro das medições hi

drológicas;
c) na captação a água será bombeada para su

perar cerca de 30m de elevação geométrica e segue
em canais e reservatórios até Terra Nova, onde é
elevada novamente em 50m, prosseguindo em
aquedutos e leitos naturais (grifo nosso) até Salguei
ro, onde uma 3ª estação elevatória seria implantada
para recalcar a água a SOm de elevação. Desta for
ma, a água captada na cota de 315m, após ser re
calcada 160m, cruzaria o divisor na altitude de
475m, prosseguindo daí em diante para o vale do
Jaguaribe, por gravidade. A passagem no divisor é
prevista em túnel de 1.500m, nos limites estaduais
de Pernambuco edo Ceará;

d) a idéia é que, dos 2000km percorridos pela
água na adução até o mar, cerca de 200km serão con
templados com obras. As demais distâncias serão per
corridas em leito natural de rios e reservatórios;

e) depois de transposto o divisor, a água segui
ria pelos rios dos Porcos, Salgado e Jaguaribe, por
onde atingiria o I,itoral;

f) na primeira etapa do projeto, as vazões de
correntes da transposição seriam divididas da se
guinte forma: 25m/s para o Ceará, 15m/s para o Rio
Grande do Norte, 15m/s para a Paraíba e 15m/s
para Pernambuco."

O curioso é que, da forma como a questão é
colocada, num contexto um tanto inconseqüente,
pois nos dá a nítida impressão da magnitude dos
custos do projeto, tanto os financeiros como os im
putados ao meio ambiente, parece-nos que as pes
soas perderam o censo crítico de analisar as coisas.
É como se houvesse a proposta para a realização
de um projeto de esfriamento das águas do Pacífico
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para minimizar os efeitos do EI Nino, "lançando-se" energia no complexo de Paulo Afonso. Mesmo as-
um iceberg da Antártica e rebocando-o até o local do sim, dadas as secas periódicClS que assolam a re-
esquentamento, para amenizar a temperatura da- gião, a referida represa tem operado, com certa fre-
quele pedaço dC) Oceal)o Pacífico que tem tanta im- qüência, em níveis críticos, chegando a voltarem à
portância para a vida dos nordestinos. No nosso tona as ruínas da cidade de Remanso no Estado da
modo de entender a comparação tem a mesma Bahia, que ficou submersa com a construção dessa
magnitude. represa e que foi reconstruída em uma cota mais

A questão tem de ser tratada: em bases mais alta, longe das águas. Ora, se a antiga Remanso
científicas ao invés de decisões simplórias e desca- volta a aparecer no período de seca, isso nos leva a
bidas, do tipo "vamos fazer, que depois os proble- crer que o leito do rio praticamente volta a ser o que
mas surgidos serão resolvidos". Só que, dessa forma, era antes de ser represado e que as águas, antes
os problemas podem não ter o remédio esperado, e acumuladas para resolver os problemas de geração
mesmo que surjam algumas alternativas de solução, de eletricidade e de irrigação, não atendem mais
essas poderão ser inviáveis dado o custo elevado. àquelas finalidades.

No nosso modo de entender, alguns pontos Com relação a esse pontos, no final do ano
têm de ser levados em consideração quando o as- passado (1996) assistimos, na mídia televisiva, a
sunto é transposição das águas: o primeiro, diz res- uma entrevista do Presidente da Chesf em que este
peito à imensa evapotranspiração que existe no Nor- se mostrava preocupado com a diminuição da vazão
deste semi-árido, que_chega a alcançar patamares do rio, chegando a comentar que a bacia do São
médios de ordem de 2000mm anuais. Isso é um Francisco estava no seu segundo ano de seca e que
dado espantoso, se imaginarmos uma lâmina de 2 não poderia entrar no terceiro, sob pena de haver ra-
metros de água a céu aberto, em leitos·naturais con- cionamento de energia elétrica. Nesse período, se-
forme explicitado no projeto, perdendo-se anualmen- gundo informações colhidas por engenheiros da
te para a atmosfera sem o mínimo uso, numa região Chesf, a represa de Sobradinho estava com um vo-
de déficit hídrico, onde a média pluviométrica gira lume acumulado de água de apenas 13% de sua ca-
em torno dos 600mm anuais. O segundo, diz respei- pacidade. Imaginem os senhores leitores se, uma
to ao consumo de energia para recalcar o volume de vez instalado esse quadro de penúria hídrica, tivés-
água pretendido. De acordo com os dados do proje- semos ainda que subtrair mais água do rio para
to, a energia necessária para esse fim é equivalente atender ao abastecimento do Nordeste. Simples-
àquela gerada em Sobradinho (10S0MW), ou seja, mente não iríamos ter água suficiente para tudo isso
precisa-se ter uma Sobradinho inteira, funcionando. (geração, irrigação e abastecimento). Ficamos até a
24h. por dia, para manter o sistema operando satis- imaginar as manchetes dos principais jornais nor-
fatoriamente, numa região em que estão previstos destinos: "Chesf entra na justiça para assegurar ge-
problemas de geração de energia elétrica já no ano _ ração de energia no Nordeste", ou mesmo, "O Rio
2000. O terceiro, e talvez o mais importante, diz res- São Francisco agoniza".
peito à garantia de vazão do rio que assegure a ge- Diante do exposto, esperamos que as autorida-
ração de energia elétrica e a irrigação em suas des reflitam melhor sobre a transposição do Rio São
áreas potenciais. O São Francisco é um rio que,. no Francisco, agregando a ela a questão do gerencia-
Nordeste semi-árido, corre inteiramente sobre o em- mento regional integrado dos recursos ambientais, aí
basamento cristalino e, em decorrência disso, todos incluindo o uso coerente de suas águas, como fator
os seus afluentes têm regime temporário. Este as- fundamental do desenvolvimento da região Nordes-
pecto traz, como conseqüência, uma aiminuiçãogra- te. Para que isso se realize, é importante que sejam
dativa de sua vazão ao longo do ano, dada a dimi- ouvidos todos os seguimentos da sociedade, que
nuição e até a interrupção das vazões.dos afluentes precisam ser estimulados para apoiar essas ações,
que fazem parte de sua bacia, agravada ainda, pelo e conhecer quais são suas prioridades e como estas
uso consuntivo das águas na irrigação (águas utiliza- se inserem num plano de conjunto que se desdobra
das que não têm retorno ao rio). ao longo do tempo.

Justamente na tentativa de solucionar o proble- O SR. NORBERTO TEIXEIRA (PMDB - GO.
ma de vazão do rio, a Companhia Hidrelétrica do Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
São Francisco - CHESF construiu a represa de So- e Srs. Deputados, no Brasil, como em outros países do
bradinho que manteve, de certa forma, a vazão do mundo, as cidades que se localizam a poucos quilô-
rio em patamares adequados para a geração de metros dos grandes centros urbanos vivem uma situa-
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ção contraditória: ao mesmo tempo em que se bene- solverá senão com o trabalho de cada um e com a
ficiam çlo progresso -que lhes facultam as metrópo- participação de,todos.
les, são 'por elas tolhidas, sufocadas, inibidas, como Dizer que não há so[úção para '0 transtorno é
arbustos que não podem crescer, porque se emaí- acreditar que. grande parcela do território brasileiro
zam à sombra de árvores frondosas. Transformam- nunca se libertará do subdesenvolvimento econômi-
se, assim, em subcidades, em urbes de segunda co e da penúria social; é crer que jamais deixaremos
classe, a sobreviver sob a influência e a importância de ser o que sempre fomos - meia dúzia de ilhas de
de vizinhos maiores, mais ricos e mais fortes. prosperidade, em volta das quais gira o resto pobre

A par da contenção econômica a que se subme- de uma nação, secularmente preso às amarras da
tem, é considerável a perda social de que se ressen- pobreza e da miséria. Podemos, sim, vencer obstá-
tem, como satélites condenados a girar para sempre culos desse tipo, desde que nos convençamos de
em torno das estrelas que os iluminam. Verdade que que cabe a nós próprios construir o futuro a que te-

. o problema é complexo, mas sem a natureza irreme- mos direito, economicamente mais próspero e so-
diável que muitos lhe atribuem:'trata-se, a nosso ver, cialmente mais justo.
de mais um desafio que se apresenta às lideranças Aparecida de Goiânia, assim como centenas
sociais e à competência dos homens públicos, nesta de recantos espalhados por este grande País, não é
hora em que o Brasil luta por não se abater diante apenas uma cidade-dormitório, simplesmente por-
da crise e o mundo chega às portas de um novo mi- que cidades não existem somente para que nelas se
lênio. possa dormir: a cidade é o lugar em que se nasce e

Tome-se, à guisa de ilustração, o caso de Apa- se vive, se trabalha e se luta, se sonha e se ama, se
recida de Goiânia: a não mais de 18 quilômetros da sofre e se morre. A cidade é o pedaço de terra onde
Capital do Estado, sofre por não satisfazer as carên- homens e mulheres se desdobram, unidos e solidá-
cias básicas da população, hoje por volta de 350 mil rios, para construir um mundo melhor, mais humano,
habitantes. As necessidades são muitas e vão da mais digno e mais fraterno.
precariedade da saúde pública à deficiência de va- Este, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
gas escolares, dos assentamentos populacionais ir- espírito com que nos propomos a atuar em favor dos
regulares à má condição do transporte coletivo, da Municípios brasileiros, os rincões onde florescem a ri-
insuficiência que compromete a segurança pública queza do nosso povo e o futuro grandioso do Brasil.
ao saneamento básico que não alcança milhares de Muito obrigado.
moradores. No setor da saúde, a situação é verda- O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o
deiramente preocupante: além dos quatro hospitais seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
particulares com que contam os de renda mais ele- Deputados, dando cumprimento ao Plano de Gover-
vada, apenas um pronto-socorro municipal e uma no do Exmo. Sr. Presidente Fernando Henrique
maternidade de pequeno porte se oferecem aos me- Cardoso e à ação do "Governo de Trabalho", do
nos abonados, que as procuram simplesmente por Prefeito 2ito, no qual se distingue como uma das
não ter com que pagar uma consulta médica ou a prioridades a educação, a Secretaria Municipal de
operação que lhes salvará a vida. Educação vem desempenhando notável papel em

O pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Assim, como
é que essa realidade se mantém há décadas, com resultado da elevada consciência da determinação e
enormes perdas não só para o Município de Apareci- da responsabilidade no trato dos assuntos referentes
da de Goiânia, mas para o Estado de Goiás e para à educação, registrou-se significativo crescimento na
todo o Brasil. Por duas vezes - de 1983 a 1988, e rede municipal de ensino, representado pelo aumen-
de 1993 a 1996 -, tive a honra de me eleger Prefeito to do número de alunos atendidos, bem como da
dos aparecidenses: por mais que tenha lutado e me conces.são de bolsas de estudos, e também em fun-
empenhado para corresponder ao voto dos meus ção das demais providências adotadas no tocante às
conterrâneos, muito ainda ficou por fazer, embora te- instalações dos estabelecimentos de ensino, ao
nha contado com a diligência da minha equipe e transporte escolar, ao recrutamento e treinamento
com o apoio de toda a comunidade. Como Deputado de professores,_. ao equipamento das escolas e à
Estadual, pude provar o que já supunha: o problema oferta de uniformes e material escolar em geral.
das pequenas cidades não se conforma aos limites Já ao se iniciar a gestão atual, em 1997, com a
municipais, sequer ao âmbito dos Estados. A ques- criação de 5.354 vagas, o número de alunos matri-
tão é de natureza estrutural, daf por que não se re- culados, que em 1996 era de 45.752, passou para



a) quais as providências que vêm sen
do tomadas pelo Ministério para combater o
aumento abusivo nos preços de mediça
mentos vendidos no País?

b) segundo os levantamentos e acom
panhamentos realizados pelo Ministério e ór
gãos vinculados, ao longo de 1998 e 1999,
quais os remédios que registraram aumentos
de preços acima da média?

c) quais os laboratórios responsáveis
pela produção e distribuição de cada um
desses remédios e quais as razões apresen
tadas para os aumentos acima da média?

d) quais os remédios que tiveram seus
preços retornados a patamares admissíveis,
após autuação por parte do Ministério,e dos
órgãos vinculados? .<

e) quais as penalidades aplicadas a la
boratórios e distribuidoras de remédios que
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51.106. Em 1998, com mais 7.512 vagas, chegou a sional, por determinação da Secretaria Municipal de
58.618. E~ em 1999, elevou-se a aproximadamente Educação, tem como piso inicial o valor de
63.500 o contingente de alunos, o que equivale a um R$669,00.
acréscimo de cerca de 4.882 vagas novas. De 1997 Justifica-se, portanto, a reperqussão alcançada
a 1999, foram criadas 17.748 vagas. pela trabalho desenvolvido durante a gestão atual da

Para garantir o acesso à educação fundamen- Secretaria Municipal de Educação, com competên-
tal gratuita, no biênio de 1997 e 1998 foram ofereci- cia, seriedade e resultados extremamente positivos,
das 1.617 novas bolsas de estudo, sendo que o total que, de fato, fazem do Município de Duque de Ca-
de bolsas corresponde a 3.083. Durante esse mes- xias um exemplo a ser observado e seguido no trato
mo período, foram construídos, reconstruídos ou dos assuntos referentes à educação e, afinal, no
adquiridos dezoito prédios escolares. Cerca de cin~ zelo efetivo no cumprimento das metas definidas
qüenta unidades foram beneficiadas com reforma pelo Governo, confirmando a prática de uma admi-
geral e ampliações. nistração de qualidade e a importância do atendi-

Atenção especial tem sido dedicada também à mento aos principais interesses da comunidade.
área de recursos humanos, de modo que cumpre Era o que tinha a dizer.
mencionar, além da contratação de professores, os . O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pronuncia
programas de capacitação profissional. Com o obje- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
tivo de enriquecer a prática 'pedagógica dos profis- Deputados, peço seja registrado nos Anais da Casa
sionais da educação e conferir maior eficiência ao requerimento de informação, de minha autoria, ao
processo educacional, foram criados alguns progra- Ministro da· Saúde, sobre aumentos abusivos nos
mas, como o PROCAPIE (Programa de Capacitação preços dos remédios.
em Informática Educativa), preparando os professo- REQUERIMENTO A QUE SE REFERE O
res e as unidades escolares para aplicação da infor- ORADOR:
mática no Ensino Fundamental, e o Programa Férias REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Felizes, com a promoção de atividades lúdicas, des- Solicito informações ao Sr. M.inistro
portivas e recreativas, destinadas aos alunos das da Saúde sobre aumentos abusivos nos
creches municipais. preços de remédios.

Quanto ao equipamento das escolas munici-
pais, cabe citar a aquisição de 6.500 itens de mate- Com fundamento no art. 50, § 29

, da Constitui-
rial didático, entre jogos, recursos didáticos diversos ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In-
permanentes, eletrodomésticos, utensílios de cozi- terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
nha, móveis escolares e equipamentos audiovisuais. ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pedido de infor-
Foram adquiridos também oito veículos, modelos mações:
Kombi e Kombiter, para transporte escolar, facilitan
do e garantindo o acesso dos alunos às escolas e,
assim, contribuindo decisivamente para a redução
da evasão escolar. Com o sentido de proporcionar
lazer e cultura aos alunos carentes da rede, foram
adquiridos ainda três ônibus, utilizados para atender
prioritariamente ao Programa Aluno Feliz, permitindo
a realização de passeios turísticos em vários pontos
do Estado do Rio de Janeiro. Visando ass~gurar

igualdade de condição para o ingresso e a perma
nência do aluno na escola, outra medida louvável re
fere-se à concessão de 244 mil uniformes (camise
tas, conjuntos de frios, tênis e mei~s) e 30 mil kits
escolares (mochila e material escolar em geral).

Inclusive, não se pode deixar de ressaltar que,
coer.entemente mesmo com o propósito de constan
te valorização do ensino, Duque de Caxias é hoje,
no Estado do Rio de Janeiro, o Município onde se
paga melhor aos professores, cuja categoria profis-
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atuam' no País" ao lohgo de 1998 e 1999, Neste momento de perplexidade, Sr. Presiden-
por conta <:Ie auinentos de preços acima da te, é especialmente necessário que resistamos ao
média?, impulso, tão brasileiro, de oscilar pendularmente en-

f) quais as providências tomadas pelo tre a euforia mais efusiva e a depressão 'mais pro-
Ministério e pelos órgãos vinculados relativa- funda. Por ditrcil que possa parecer, é imperioso que
mente aos aumentos abusivos apurados re- nos quedemos a refletir com serenidade sobre as
lativamente às pomadas Vick Vaporub causas de nossas dificuldades presentes. Se assim
(32%) e Hipoglós (22%), do Laboratório. o fizermos, estaremos melhor preparados para corri-
Procter and Gamble? gir os rumos e retomar nossa estrada em direção ao

g) esse mesmo laboratório já foi subme- progresso e à estabilidade.
tido anteriormente a algum processo admi- -Em nossa opinião, estamos sendo apresenta-
nistrativo ou penalizado por conta de au- dos à conta devida ao final de quatro anos de impre-
mentos abusivos de preços dos seus produ- vidência. De fato, o Plano Real revelou-se extrema-
tos? mente bem sucedido no combate rápido e eficaz a

h) se positivo, quando, por que, qual a um processo de superinflação crônica que todos jul-
penalidade aplicada e quais as providências gavam invencível. A criação da Unidade de Referên-
tomadas com vistas à redução dos preços ir- cia de Valor - URV permitiu, de maneira genial, a
regulares? substituição do meio de conta por tempo suficiente,

i) quais os processos em curso nesse para que se alcançasse a convergência dos preços
Ministério e nos órgãos vinculados relativos relativos. Assim, quando o novo meio de troca - o
a apurações de irregularidades sobre au- real - foi introduzido, as expectativas dos agentes
mentos de preços acima da média de remé- econômicos já refletiam a quebra da inércia inflacio-
dios e medicamentos? Favor informar o nária. Foi assim que, quase de repente, o monstro
nome do laboratório/distribuidora envolvida, da inflação desapareceu em pleno ar, diante de nos-
a data da abertura do processo, a súmula da sos olhos incrédulos.
ocorrência, as providências tomadas desde Esta, Sras. e Srs. Parlamentares, era a primei-
então, a situação atual do processo e a pre- ra e mais visível etapa do processo de estabilização
visão para o seu encerramento. que se pretendia duradouro. O que deveria seguir-

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - se-lhe? Uma vez admitido no clube dos países de in-
Deputado Cunha Bueno. fiação civilizada, caberia ao Brasil aprender as técni-

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Pronun- cas rotineiras de administração econômica: o uso de
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e políticas monetária, cambial e fiscal com o objetivo
Srs. Deputados, após tantas décadas de hiperinfla- de preservar a tranqüilidade recém-conquistada e de
ção, caos econômico e desagregação de nosso teci- preparar o terreno para uma fase de crescimento
do social, pode-se dizer que o Plano Real deu-nos o econômico e social.
gostinho do paraíso. Afinal, por mais de quatro anos No início, até parecia que estávamos seguindo
pudemos desfrutar de uma vida com preços está- o caminho correto. O câmbio foi apreciado, é verda-
veis, expectativas controladas e, enfim, perspectivas de. Afinal de contas, dado que nossa economia já
concretas de desenvolvimento sustentado. atingira razoável grau de abertura para o exterior, o

Subitamente, como se fôssemos despertados emprego da taxa cambial como "âncora" dos preços
de um sonho bom, tudo parece ter-se esvaecido. As fazia sentido. Ademais, a experiência internacional
últimas semanas trouxeram-nos de volta às manche- mostrava que se deveria esperar por alguma vaJori-
tes alarmistas; o mercado de câmbio foi revirado de zação do câmbio na esteira da estabilização. De
pernas para o ar, a inflação ensaia seu retorno triun- todo modo, este seria, for-nos garantido, um expe-
fal, o desemprego supera marcas cada vez mais as- diente provisório, até que os demais instrumentos
sustadoras, o desânimo aumenta sem cessar, as fossem utilizados em sua plena capacidade.
preocupações tomam conta da população e das au- Não foi, porém, o que se viu, Sr. Presidente.
toridades. O que terá acontecido? O Plano Real terá Com a abrupta queda da inflação e a correspondente
chegado ao fim? Tudo não terá passado de um bre- elevação da demanda, os preços dos bens não-transa-
ve intervalo entre duas crises? Ou, pior, teremos to- cionáveis passaram a aumentar muito mais que os dos
dos sido enganados por uma nova moeda que não bens transacionáveis com o exterior, contribuindo para
se revelou à altura de suas promessas? valorizar o câmbio em termos reais. Além disso, o
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crescimento da renda interna elevou a demanda por todas as condições, humanas e materiais, para con-
. importações: Ambos os efeitos refletiram-se, então, quistar a estabilidade definitiva e, assim, retomar
no expressivo alargamento do déficit do balanço de nossa trajetória de crescimento. Acima de tudo, Sr.

. pagamentos em' conta-corrente. . Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, te-
Para evitar este efeito, o Governo passou a mos os meios e a obrigação de livrar nosso povo

elevar os juros, com o objetivo de conter a demanda. dos grilhões de miséria e pobreza a que foi tão injus-
Com a existência de grande mobilidade de capitais, tamentecondenado.
entretanto, esta medida provocou o aporte cada vez Era o que tínhamos a dizer.
maior de capitais externos - inclusive os de curto O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
prazo - fazendo com que o câmbio se valorizasse seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ainda mais. Simultaneamente, o regime vigente de Deputados, uma pesquisa feita -recentemente pela
câmbio praticamente fixo retirou do Governo a capa- Unicamp mostrou a verdadeira cara do País. Segun-
cidade de controlar o endividamento interno. De fato, do a pesquisa, o Brasil tem hoje 5% do desemprego
com câmbio fixo, o Banco Central via-se obrigado a mundial. Isto incluiu mais uma marca na sua galeria
comprar as divisas recebidas e a emitir títulos públi- de recordes negativos.
cos, para retirar de circulação os reais excedentes. O País ápareceu, no ano passado, com 5,09%

Foi por isso, Sras. e Srs. Deputados, que o es- de desempregados. No ranking mundial, o Brasil
toque de dívida interna pública e o déficit do balanço ocupa hoje o quarto lugar no número de trabalhado-
de pagamentos em conta-corrente cresceram tanto res sem ocupação, ficando atrás apenas da índia, da
e tão rapidamente na vigência do Plano Real. A par- Indonésia e da Rússia. Mais do que um número, isso
tir daí, o final da estória é bem conhecido: enquanto mostra que o desemprego no País vem crescendo
a crise da Ásia aumentou o grau de aversão ao risco mais rápido do que no resto do mundo.
dos investidores internacionais, a moratória russa in- Enquanto nossos trabalhadores batem às por-
terrompeu de vez os fluxos de capitais para os paí- tas e engrossam as filas em busca de trabalho, o
ses considerados vulneráveis. Nesta situação, nos- Governo baixa normas, aumenta juros, cria e recria
sos exorbitantes juros domésticos deixaram de fun- maneiras de tirar mais e mais da população, inviabili-
cionar como ímã para os recursos externos, servin- zando alguns setores.
do, ao contrário, como fator de desconfiança quanto Com 6,66 milhões de pessoas que não conse-
à capacidade de o Brasil honrar seus compromissos. guem emprego, o Brasil é o quarto país do mundo
O sucesso do ataque especulativo contra o real, por- em número de desempregados. E a rece.ssão só co-
tanto, representou apenas o fecho longamente pre- meçou. Isso tem uma causa. Com a intensificação
visto desta crônica de um desastre anunciado. do processo de globalização da economia, os países

Terá o Plano Real, então, sido não mais que desenvolvidos tiraram mais proveito de suas relações
um engodo eleitoreiro, como não cansou de procla- comerciais com o resto do mundo (países menos de-
mar a Oposição por todo o tempo? Não pensamos senvolvidos). Os EUA, por exemplo, passaram de
assim, definitivamente. Em nossa opinião, faltou, um déficit para superávit em sua balança comercial
para o êxito completo do programa de estabilização, com a América Latina. Isso quer dizer que nós ga-
um ingrediente indispensável: a capacidade de lan- rantimos os empregos e a geração de mais empre-
çar mão de política fiscal, a possibilidade de conten- gos para os americanos. Os produtos brasileiros não
,ção dos gastos públicos como instrumento de restri- suportaram a concorrência, e os empregos que eles
ção de demanda. Na ausêhcia da alavanca fiscal, geravam acabaram sumindo.
todo o peso do controle da inflação repousou sobre As pesquisas mostram que o crescimento do
a administração da taxa de câmbio, com todos os desemprego, no Brasil, começou justamente com a
efeitos deletérios associados. Aprendemos, a dUras abertura ao mercado externo; e a situação tem se
penas, que a estabilização duradoura não pode agravado nos últimos quatro anos. O desemprego
prescindir do manejo harmonioso de todos os instru- vem acompanhando o aumento dessa nossa abertu-
mentos de política econômica, e não apenas de al- ra aos produtos importados. De 1995 a.1998, a ex-
guns deles. posição à concorrência externa aumentou 30%, e a

Das dificuldades que atravessamos' no mo- fatia brasileira de.·dese,mprego, no mUl)do, pá,Ssou
mento, devemos extrair as lições que nos ajudarão .para 21%" ..
a seguir adiante. O Brasil não está fadado ao fra- Isso reforça a idéia de que a econ9mia bra~Uei-

casso, não somos o eterno país dó futuro. Temos 'ra-precisa mudar. Quanto mais expost()s estiv~g:los,
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com relação.à competição externa, maior será o de- Museu do Café, na fazenda Pau D'Alho, tombada
semprego Neste cenário, se a recessão, como esta pelo IBC - Institúto Brasileiro do Café.
previsto para este ano, .levar o País a registrar um A cidade de São José 'do Barreiro orgulha-se
recuo de 3,5% no seu Produto Interno Bruto, o nú- de possuir o Campo da Bocaina, com 2.070 metros
mero de desempregados no Brasil deve pular de de altura; a Cachoeira Santo Isidro, cuja queda d'á-
5,1% para 7,7%. gua chega a aproximadamente 80 metros; e ainda o

Isto é um problema que precisa de solução Parque Nacional da Serra da Bocaina, com sua fau-
imediata. Por que o Governo Federal não dispensa na e suas florestas primitivas, tombado pelo Patrimô-
aos nosso trabalhadores e. às causas do desempre- nio Histórico Federal.
go a mesma atenção que tem dado às exigências Assim, Sras. e Srs. Deputados, a cada visita
dos especuladores internacionais? Brasileiros estão que fazemos a São José do Barreiro, o que observa-
sem garantias de colocar comida na boca de seus fi- mos é uma cidade diferente. Ela está sempre em
lhos! Se não houver uma tomada de consciência, ebulição, crescendo, recebendo novas obras, •novas
qual a esperança que os nossos trabalhadores po- realizações de seu dinâmico Prefeito, Marco Antônio
derão ter? O. Santos. E o mais importante: notamos esse dina-

A minha pergunta é: o que é que esta Casa mismo, esse crescimento, a cidade mudando cons-
está fazendo para mudar esta realidade? O que o tantemente, e sempre objetivando a sua melhoria e
Governo Federal esta fazendo de concreto para re- a da qualidade de vida de sua população.
solver esta situação que se agrava a cada dia? Por tudo isso, queremos, nesta oportunidade,

Era o que tinha a dizer. registrar da tribuna desta Casa nossos mais efusivos
O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o se- cumprimentos à cidade de São José do Barreiro pelo

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. transcurso de mais um aniversário neste dia 9 de
Deputados, a querida e simpática cidade de São março. Com certeza, uma efeméride que se reveste
José do Barreiro, localizada na região do Vale do da mais significativa importância para a operosa po-
Paraíba, aniversaria neste dia 9 de março, oportuni- pulação dessa cidade, cuja história é um eloqüente
dade em que comemora o seu 1400 aniversário. testemunho da bravura e do labor do povo bandei-
Como Deputado dessa região, venho procurando ter rante. Uma data a comemorar-se com muito júbilo,
São José do Barreiro como Município prioritário em num ambiente de fraternidade .e amizade, de traba-
minhas atividades parlamentares. A cidade, que vem lho profícuo em prol de seu desenvolvimento.
experimentando um notável crescimento, prima pelo Fazemos este registro para os Anais do Con-
seu excelente clima, por sua localização privilegiada gresso Naçional, cumprimentando a população de
e por sua população, sempre muito hospitaleira. São José do Barreiro pelo transcurso de seu aniver~

Situada no caminho entre as montanhas minei- sário neste dia 9 de março, na pessoa de suas auto-
ras e o Porto de Mambucaba, São José do Barreiro ridades e lideranças, de seu dinâmico Prefeito Marco
surgiu de um arraial fundado por João Ferreira de Antônio O. Santos e de seus ilustres Vereadores An-
Souza, situado nas imediações de um atoleiro de di- derson Mota, Geraldo Carneiro Guimarães, Jisaltino
fícil passagem. No local, por volta de 1820, foi cons- Pimentel, José Carlos Santos, José Inácio Silva,
truída uma capela dedicada a São José do Barreiro. José Nilson Doller, Oscar Maia Nóbrega, Sebastião

Transformada em distrito de Areias em 4 de Balbino Souza e Winton F. Leite.
março de 1842, a povoação desenvolveu-se com a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
chegada do café às suas terras e foi elevada à con- abordar ainda outro assunto.
dição de Município em 9 de março de 1859. O declí- Neste dia 9 de março o Rotary Club Guaypa-
nio da agricultura cafeeira afetou a cidade, e hoje caré de Lorena está completando 11 anos de profí-
sua ,economia baseia-se na agricultura e na pecuária cua existência ede grandes trabalhos prestados às
leiteira. causas filantrópicas.

As atrações turísticas de São José do Barreiro O Rotary Club Guaypacaré de Lorena tem sua
estão nos pásseios a cavalo, no vôo livre, nos ba- sede na Avenida Marechal Teixeira Loti, n2 1.310,
nhos em riachos e cachoeiras, nos passeios de caia- tendo como Presidente o dinâmico jornalista e pastor
que, na prática de canoagem na Represa do Funil, evangélico Eder Billota e como Vice-Presidente Mes-
naéf1;aminhadas pela Serra da Bocaina (altitude de sias Borges (que é Vice-Diretor da Faenquil); Secra-
1.100 metros), nas visitas às fazendas coloniais e ao tário, Igino Passos Correia; Tesoureiro, Márcio
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Renó; Protocolo, Antônio·Rocha Filho; Diretor-Presi- Federal distribuiu cestas' básicas racionadas e en-
dente da Avenida Internacional, Lorenzo Van Graffi. saiou a organização de frentes de trabalho. Pronto.

O Rotary é uma associação de líderes de ne- Um ano depois, ninguém se lembra de mais nada.
gócios e de profissionais, unidos no mundo inteiro, Outros assuntos dominaram as manchetes da mídia,
que prestam serViço humanitário, fomentam um ele- como o escândalo sexual de BiII Clinton, a nossa cri-
vado padrão de ética em todas as profissões e aju- se financeira e o pacote fiscal, por exemplo. Se o
dam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. tema não ocupa mais espaço na mídia é porque,
Os rotarianos planejam e il1)plementa,m uma notável provavelmente, não existe mais fome no Nordeste, e
variedade de programas humanitários, educacionais daí não há mais necessidade de redirecionar os ho-
e de intercâmbio cultural. Em Lorena, não tem sido lofotes, certo? Claro que não!
diferente, estando os rotarianos envolvidos em inú- O fato, Srs. Deputados, é que a fome no Nor-
meros projetos socioculturais de fundamental impor- deste brasileiro é secular e nunca houve uma deci-
tância na formação de crianças e adolescentes. Tra- são política firme para abreviá-Ia ou eliminá-Ia de
balham tendo por lema a união, defendendo a paz e vez. A fome, neste caso, é conseqüência de políti-
a prosperidade de todos. cas econômicas concentradoras de renda e de práti-

O primeiro Rotary Club foi fundado em Chica- cas políticas clientelistas. Os coronéis nordestinos
go, em 23 de fevereiro de 1905, por Paul Harris. sempre imperaram pela "barriga" e pela sabotagem
Seus associados têm como paradigma a aplicação indireta a qualquer processo de conscientização po-
da prova quádrupla: 1) É a verdade? 2) É justo para pular através da educação plena do povo. Neste
todos os interessados?" 3) Criará boa vontade e me- caso, a dependência política e a econômica sempre
Ihores amizades? 4) Será benéfico para todos? Den- alimentaram a fome.
tro dessa linha de pensamento, procura-se influir po- É sabido por todos que os indicadores de de-
derosamente para que se obtenha melhoria nas rela- senvolvimento econômico e social nacionais claudi-
ções humanas. cam persistentemente para baixo, por conta dos re-

Trata-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sultados auferidos na Região Nordeste. Embora os
de uma associação que investe pesadamente em últimos índices de Desenvolvimento Humano (IDH),
bolsas educacionais internacionais, intercâmbios cu1- calculados sob encomenda do Programa das Nações
turais e projetos humanitários que melhoram a vida Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tenham de-
de milhões de pessoas. monstrado certo crescimento da região em relação a

Fazemos questão de registrar nos Anais desta outras do Brasil, eles ainda estão muito aquém do
Casa a passagem desta importante data, congratulan- patamar das demais. No mesmo raciocínio, pode-se
do-nos com todos os diretores do Rotary Club Guay- citar o índice de Gini, que mede a proporção de con-
pacaré de Lorena, com seu Presidente Éder Billota, centração de renda. Neste item, então, é vergonho-
com o Vice-Presidente Messias Borges, com o Secre- sa a situação nordestina.
tário Igino Passos Correia, com o Tesoureiro Márció Oportuno, nesta ocasião, Sr. Presidente, é lem-
Renó, com o Protocolo Antônio Rocha Filho, com o Di- brar os estudos do atual Prêmio Nobel de Economia, o
retor-Presidente da Avenida Internacional Lorenzo Van indiano Amartya Sen, quando conclui que não é a es-
Graffi e com todos os associados e seus familiares. cassez de recursos que limita as decisões; a incompe-
Parabéns pelos 11 anos do Rotary de Lorena. tência das decisões é que diminui os recursos. Para

Era o que tinha a dizer. ele, a desnutrição endêmica de populações inteiras ca-
O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Pronun- racteriza o estágio terminal da exclusão social e eco-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nômica. Tal exclusão teria como causa as enormes fa-
Srs. Deputados, acabou-se a fome no Nordeste bra- lhas da organização social e da administração política.
sileiro ? Não vimos mais reportagens sobre o assun- De certa forma, há cinqüenta anos, Josué de Castro já
to. As cenas chocantes, mostradas pela televisão, nos alertava, com muita precisão, sobre os fatores que
de.famílias passando fome, vivendo na mais absolu- fazem perdurar este quadro indigno, e Nélson Chaves
ta miséria, ano passado, foram o mote para mais advertia sobre a inanição. E não adianta justificar com
uma sensibilização geral; e a partir daí dezenas de a seca, o EI Nino ou a La Nina a continuação do am-
campanhas foram realizadas. Carretas do Brasil in- biente de miserabilidade q~e persiste na região, ape-
teiro chegaram a diversos Municípios do interior nor· sar de alguns avanços pontuai~.

destino trazendo alimentos. Nosso povo, como sem- O ano 2000 sem fome, como queria Dom Hélder
pre, demonstrou sua solidariedade. O Governo Câmara, é improvável. Aguardo, a qualquer momen-
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to, uma outra reportagem bombástica, que toque no- Muito obrigado.
vamente nos corações' e, conseqüentemente, nos '. O SR. PEDRO IRUJO (P.MDB - BA. Pronuncia
bolsos dos Governos. Betinho, o nosso paladino da o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
cidadania, lembrava claramente aquilo que já sabe- Deputados, venho hoje a esta tribuna para fazer al-
mos: "a fome é produto do egoísmo humano, e não gumas considerações sobre a gravíssima crise eco-
uma invenção divina". Cuidemos imediata e perma- nômica brasileira.
nentemente de sua eliminação, para que possamos Dados pesquisados pela FIES, peJo Sistema
chamar-nos de humanos. Isto, sim, Srs. Deputados, Estadual de Análise de Dados e Estatística - SEADE
é que podemos denominar de modernidade. e pelo Departamento Intersindical de Estatística e

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE revelam que
O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP. a indústria brasileira está coagida pela elevadíssima

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, carga tributária, e a taxa média de desemprego, em
Sras. e Srs. Deputados, ao ocup~r novamente a tri- âmbito nacional, já atingiu 10,5%, sendo que, na re-
buna desta Casa, faço-o com o intuito de alertar gião metropolitana de São Paulo e no ABCD, já al-
para o problema'causado pelo consumo de bebidas cançou 17,8% da população economicamente ativa,
alcoólicas em aeronaves, em vôos nacionais e inter- em janeiro/99, o que equivale a 1 milhão e meio de
nacionais. desempregadossomente na Capital paulista.

Conforme dados do Sindicato Nacional das Trata-se, sem dúvida alguma, de um quadro
Empresas Aéreas - SNEA, mais de 50% dos proble- extremamente crítico, recessivo, onde a competítivi-
mas a bordo são causados por passageiros alcooli- dade da indústria brasileira e, por conseguinte, a
zados. Poucos sabem o mal que o álcool faz nas al- produção, o emprego e o investimento mostram-se
turas; o abuso é constante e não há regra no seu comprometidos. Torna-se fundamental lembrar que
consumo. Tomamos como exemplo o efeito que um a perda da competitividade pode implicar desorgani-
copo de uísque faz a 30 mil pés de altura: essa zação de importantes setores industriais e empresa-
quantia corresponde a três copos, porque a pressão riais, com elevados custos, em termos de emprego e
potencializa o efeito do álcool no organismo. Esses crescimento, por um horizonte indeterminado de
dados foram obtidos junto à coordenação de segu- tempo.
rança de vôo. O Congresso Nacional, Sr. Presidente, Sras. e

Tal procedimento tem causado graves proble- Srs. Deputados - e especialmente esta Câmara dos
mas às tripulações, bem como constrangimento aos Deputados - não pode ficar omisso nesta hora grave
demais passageiros, que são obrigados a conviver da conjuntura nacional. Consciente das últimas me-
com pessoas despreparadas, que às vezes se tor- tas do acordo firmado entre o Governo brasileiro e o
nam altamente agressivas. Temos visto vários regis- . FMI, julgo imprescindível que este Parlamento se
tros de vôos, tanto nacionais como internacionais, envolva de forma urgente e concreta na busca de al-
que foram obrigados a descer num outro lugar, fora ternativas para a crise. Certamente, entre outras ini-
do seu destino, por causa de passageiros alcooliza- ciativas, é fundamental destacar a necessidade de
dos, os quais se tornam agressivos e inconvenientes uma grande ação solidária Legislativo/Executivo, ob-
para o prosseguimento da viagem, fazendo-se ne- jetivando acelerar a reforma do Sistema Tributário, a
cessária a intervenção do comandante. redução das elevadas taxas de juros e a transforma-

Por todos esses motivos é que apresentei um ção do BNDES em um Banco de Exportação, esta-
projeto de lei proibindo o consumo de bebidas alcoó- belecendo novas linhas de crédito, pois estas foram
Iicas nos vôos nacionais e internacionais, com o in- reduzidas em mais de 40%.
tuito de coibir os abusos e os inconvenientes causa- Todos estamos convencidos, Sr. Presidente,
dos pelos passageiros que insistem em viajar alcoo- Sras. e Srs. Deputados, de que nossa economia não
Iizados. Por outro lado, com essa medida, não só pode funcionar com juros altos e com um câmbio
poderemos coibir esse grave problema, mas tam- onde o dólar americano está em torno de R$ 2,00. É
bémpreservar a saúde dos passageiros, pois o ál- necessário um grande esforço para revertermos o
cool é hoje a maior dependência química do mundo. processo, pois, se este quadro se mantiver pelo se-
A apresentação desse projeto de lei visa, enfim, coi- mestre todo, mais empresas e indústrias entrarão
bir o alto índice de dependentes do álcool. Por isso, em processo de inadimplência e fechamento, o que
conto com o apoio das Sras. e dos Srs. Deputados reduzirá a produção nacional, aumentará o índice de
desta Casa. ~ desemprego e agravará a recessão, funcionando
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como círculo vicioso, numa situa9ão de economia ver modelos finais e apresentar dissertação, partici-
em retração, que é o caso brasileiro. pando de Open House para divulgação dos traba-

Era o que tinha a dizer. lhos. .
O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Pro- As inscrições devem ser abertas já em julho

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. deste ano. Os critérios de seleção estabelecidos são
e Srs. Deputados, é com grande satisfação que rigorosos, pretendendo atrair candidatos preparados
ocupamos hoje esta tribuna para divulgar a criação, e realmente motivados pelo curso, uma vez que este
em Minas Gerais, do primeiro curso de Desenho Au- exigirá, por sua complexidade, dedicação integral.
tomotivo da América Latina. O curso, que terá nível Pelo que representará para a indústria brasileira,
de mestrado, é fruto da parceria entre a Fiat Auto-, pois, a implantação desse curso é um evento extrema-
móveis, a Universidade Estadual de Minas e a Federa- mente promissor. Além da capacitação profissional e
ção das Indústrias do Estado. da conseqüente ampliação de nosso mercado de tra-

A iniciativa é louvável sob todos os aspectos. balho, o Brasil poderá apresentar mais qualidade e
Formando profissionais em padrões compatíveis competitividade na indústria automobilística, com resul-
com os cursos italianos, atenderá às novas exigên- tados bem positivos para a economia nacional.
cias impostas pela globalização e responderá de for- Desejamos, assim, todo sucesso à universida-
ma adequada à presença maciça da indústria auto- de, aos professores e futuros alunos, certos de que
mobilística no País. Afinal, o objetivo do curso é ofe- seu empenho nos fará a todos, mais uma vez, orgu-
recer ao mercado recursos humanos de alta qualida- Ihosos da capacidade dos profissionais nacionais.
de no setor de design de transporte, elevando o pa- . . Sr. Presidente, quero abordar outro assunto.
tamar de competitividade de nossos veículos. . Poucos brasileiros sabem o que vem a ser

Este tipo de design consiste na concepção de presbiopia; se dissermos, porém, vista cansada, to-
novos modelos de veículos de todas as modalida- dos, com certeza, identificarão o problema, sobretu-
des. Para que o curso pudesse ser criado foi neces- do quem já chegou aos 40 anos e sofre do mal que
sário o investimento da Fiat, que entrou com know-how, incomoda milhões de homens e de mulheres.' Em
equipamentos e laboratórios. Contou-se ainda com a um conceito simples, a presbiopia é a·condição na
participação dos centros de .~stilo da Alfa Romeo e qual as pessoas vão perdendo progressivamente a
da Lancia, para que o curso brasileiro pudesse ofe- visão para perto, o que as obriga ao uso de óculos
recer aos alunos o contato com o que há de melhor para leitura à distância de 33 centímetros. A cada
e de mais moderno mesmo em termos internacio- ano as lentes devem ser trocadas, pois que a visão
nais. Para a elaboração do respectivo currículo, um vai progressivamente piorando. Não é, como se vê,
comitê executivo da Escola' de Design da UEMG, uma doença grave, mas aborrece pelo incômodo
que já funciona com muito sucesso há algum tempo dos óculos - mesmo os do tipo meia-lua, bifocais e
no País, visitou escolas na CaJifórnia, na Inglaterra e multifocais-, que, como declaram os próprios oftal-
na Itália, especialmente as de Milão e Turim. mologistas, além de antiestéticos, ainda alardeiam a.

Já neste ano, deu-se início à montagem dos la- idade do usuário, razão por que os abominam ho-
boratórios do Centro de Prototipagem Rápida a mens e mulheres vaidosos, na faixa dos quarenta.
Laser, para que o curso possa funcionar imediatamen- Além disso, deve-se à presbiopia um desinteresse
te. As circunstâncias são as mais favoráveis: há no progressivo pela leitura e por trabalhos manuais que
programa brasileiro de design uma estratégia para for- exijam uma boa visão para perto; daí a atenção que,
talecer a especialização no País, por meio do aprovei- no mundo inteiro, lhe dispensam os especialistas.
tamento máximo dos profissionais qualificados.' Um desses profissionais é o Dr. Etelvino

Como se sabe, os protótipos desenvolvidos por Teixeira Coelho, do Centro de Microcirurgia Refrati-
alunos da Escola de Design da UEMG já foram pre- va e Excimer Laser de Minas Gerais. Há dez anos, .
miados. O próprio Fiat Palio é um exemplo de carro vem o Dr. Etelvino pesquisando e desenvolvendo i

totalmente concebido e fabricado no Brasil. A im- técnicas para a correção cirúrgica da presbiopia, sob
plantação do curso de mestrado, no entanto, deverá os auspícios da Fundação Brasileira de Reabilitação
oferecer aos àlunos um grau bem mais avançado de Visual, com sede em Belo Horizonte. O trabalho des-
especiálização, decorrente de um aprofundamento se grande médico tem prestigiado a medicina brasileira
metodológico e prático de todo o procedimento envol- e, em particular, a oftalmologia mineira, tradicionalmen-
vido na atividade de designo No último semestre, e já te reconhecida como um centro de referência mundial
para obtenção do título, o mestrando deverá desenvol- no tratamento das patologias visuais. Não exageramos
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ao dizer que. q desempenho. do Dr. Etelvino põe o mandato com a causa da melhoria da educação bra-
Brasil, 'hoje, entre"os países onde mais avançada se sileira.
apresenta a técnica da cirurgia oftalmológica. A educação constitui o alicerce'do exercício pie-

Quanto á correção da presbiopia, a história nos no da cidadania. Sabe-se, também, que a educação
remete a 1855, ano em que Von Helmholtz explicou melhora efetivamente a qualidade de vida de quem a
a perda progressiva da visão para perto como fruto ela teve acesso, constituindo-se ainda em requisito
do envelhecimento do cristalino, a lente interna do para a obtenção de emprego neste mercado tão exclu~

olho. Só há poucos anos, o oftalmologista Ronald dente e competitivo do mundo globalizado.
Schachar, da Universidade do Texas, derrubou á Se para o indivíduo são claras as vantagens
teoria que prevaleceu por mais de um século, ao proporcionadas pela educação, há que se registrar
provar que a presbiopia se deve não ao envelheci- que-também do ponto_de vista econômico é signifi-
mento, mas ao crescimento do cristalino, que, à se- cativo seu papel. Não há desenvolvimento sem edu-
melhança dos cabelos e das unhas, aumenta de ta- cação. Mão-de-obra qualificada, educada, atrai in-
manho com o passar do tempo. Sabemos agora, vestimentos e elimina desperdícios no processo pro-
portanto, que de "cansada" nossa vista nunca teve dutivo.

. nada: o problema é que, à medida que se faz maior,
perde o cristalino a capacidade de acomodação _ Além disso, a melhoria da educação repercute

.' que nos permite, em décimos de segundo, adaptar em vários outros setores, gerando economia adicio-
nossa visão para longe e para perto. Para restituí-Ia, nal; na área da saúde, há a aquisição de hábitos de
.desenvolveram os cientistas da Universidade do Te- prevenção e melhoria da higiene. No aspecto da se-
xas uma cirurgia revolucionária, simples, rápida e in- gurança, diminui a criminalidade. .
dolor, realizada em não mais do que trinta minutos Preocupa-nos portanto o estado atual do siste-
no próprio consultório médico, rejuvenescendo os ma educacional. Particularmente, sensibiliza~nos a
olhos e devolvendo-lhes a visão para perto. situação das crianças. Embora, nos últimos anos, te-

É esse o procedimento microcirúrgico pioneira- nha ocorrido iUm aumento no índice de atendimento
mente praticado no Brasil pelo Dr. Etelvino Teixeira das crianças de 7 a 14 anos, matriculadas no ensino
Coelho. A técnica é a da expansão escleral, e con- fundamental, persiste uma grande parcela da popu-
siste na introdução de microssegmentos de acrílico lação infantil fora da escola: 2,7 milhões de crianças.
na esclera (a parte branca do olho) para distendê-Ia, Este, pois, o primeiro desafio: trazer toda criança
ensejando, assim, a que o cristalino não desfoque o pàra a escola. Para tanto, não basta criar vagas,
objeto em que concentramos a nossa visão para en- mas também possibilitar que a criança se mantenha
xergá-Io com nitidez. A cirurgia restitui até quatro na escola. Assim, é preciso reproduzir no País as
graus de acomodação, pode ser feita apenas em um experiências de bolsa-escola como apoio para as fa-
olho e é reversível, pois os microfilamentos implanta- mílias dos educandos. É" necessário ainda um com-
dos se removem facilmente. bate firme à prática do trabalho infantil.

Este, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Há outros problemas a serem enfrentados, como
registro que fazemos para destacar o pioneirismo e a defasagem idade/série em nossa escolas. Um aluno
a competência do oftalmologista mineiro Etelvino brasileiro demora onze, doze anos para concluir as oito
Teixeira Coelho. Graças a cientistas dessa grandeza séries do ensino fundamental. Este cenário não ape-
é que vemos realizar-se a profecia enunciada por nas reflete um indicador negativo quanto à qualidade
Fyodorov há alguns anos, segundo a qual no próxi- do ensino, mas também representa um golpe na auto-
mo milênio os óculos serão simples peças de mu- estima dos jovens estudantes.
seu. Temos a certeza de que assim acontecerá, Se aos Municípios e Estados cabe a responsa-
para que, livres das lentes de que tanto reclamamos, bilidade por este nível de ensino, à União cabe
possam os brasileiros ver com perfeição não só as apoiá-los, tanto do ponto de vista técnico como do fi-
dificuldades do presente, mas as promessas dofutu- nanciamento. A participação da União no esforço de
ro grandioso a que tem direito o Brasil. custeio do ensino fundamental é ainda muito discre-

Muito obrigado. ta e aquém das necessidades do País.
'. O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG. Não podemos, Sr. Presidente, perder de vista

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, que a educação não deve ser tratada por comparti-
Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade, venho mentos, até porque o que ocorre num nível de ensi-
a esta tribuna para declarar o compromisso de meu no repercute nos outros.
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Há desafios também para os ensino médio e posto de Renda. O mesmo acontece com a pessoa
superior. Quanto·a este último, basta corrermos os física. Com isso, ganha aquele que faz a doação ou
olhos pelos jornais para verificar a situação difícil em promove o patrocínio, e ganha o time que recebe a
que se encontram as universidades: Há casos em doação ou o patrocínio. O incentivo vale também,
que não há recursos sequer para o pagamento das por exemplo, para uma empresa que queira patroci-
contas de água e luz. A condição prévia para o bom nar um nadador ou um maratonista.
encaminhamento das questões referentes à universi- Além das equipes profissionais, é fato notório
dade passa pela disposição da sociedade em, de um que a atividade esportiva é fundamental para que o
lado, sustentá-Ia, e, de outro, cobrar o desempenho ser humano, de um modo geral, desenvolva plena-
de sua missão. Exija-se da universidade qualidade e mente suas capacidades, inclusive a intelectual. O
eficiência, mas dê-se a ela os recursos necessários indivíduo que pratica esportes conquista o autocon-
para funcionar. trole e aprende o valor da disciplina. A auto-estima,

Financiamento e avaliação do ensino superior a resistência e o dinamismo são outras virtudes al-
- estes os dois aspectos que merecem toda nossa cançadas com a prática do esporte.
atenção, para que possamos dotar o País de univer- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desde a
sidades que sejam um fator de desenvolvimento na- antiguidade gre~a e romana, o homem é dominado
cional, progresso da ciência e bem-estar da soch~da- pelo ideal apolíneo, buscando incessantemente o apri-
de brasileira. moramento de seus atributos físicos e intelectuais. As

Muito obrigado. Olimpíadas, que hoje se constituem numa grande festa
O SR. EDINHO ARAÚJO (PMDB - SP. Pro- entre as nações civilizadas, trazem a filosofia da sau-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. dável competição e da disciplina pedagógica. Temos,
e Srs. Deputados, o Brasil é um país no qual o es- pois, que incentivar nossas crianças e nossos jovens à -
porte tem um lugar de destaque. No entanto, se já prática do esporte, seja nas escolas, seja nos bairros,
temos alcançado grandes conquistas, especialmente nos clubes e nas empresas, porque já diziam os anti-
nos esportes mais tradicionais, isso se deve mais à gos: "corpo são, mente sã".
vitalidade e à força de vontade de nossos atletas do Tendo um atrativo de natureza financeira, as
que a uma ação organizada e institucional do poder empresas podem participar mais ativamente de
público. um movimento capaz de gerar novos talentos. A

Sr. Presidente, com o propósito de dar esse exemplo do incentivo à cultura, que elevou o cine-
apoio institucional mais firme, apresentei nesta sema- ma e a música do Brasil a patamares internacio-
na projeto de lei de incentivo aos esportes. O projeto nais, demonstrando que cultura e negócios não
pretende oferecer condições para que a atividade des- são incompatíveis, a aparente perda de receita do
portiva realmente se desenvolva no País. Empresas e poder público, provocada pelo projeto de minha
pessoas físicas que patrocinarem atletas ou clubes, autoria, será seguramente compensada com a re-
que fizerem doações e investimentos para os esportes velação de novos talentos e, por conseqüência,
terão redução do Imposto de Renda. com o maior envolvimento da sociedade nas ativi-

Pelo projeto, o contribuinte, pessoa física ou ju- dades esportivas, ensejando indiretamente novas
rídica, poderá deduzir do lucro tributável ou dos ren- fontes de receita.
dimentos brutos, computados para efeito de determi- Os professores de educação física e os treina-
nação da base de cálculo do Imposto de Renda, os dores, nas mais variadas modalidades esportivas,
valores correspondentes às doações, aos patrocí- têm um papel muito importante na formação do cará-
nios e aos investimentos realizados em favor de atle- ter dos nossos pequeninos e grandes atletas. Saber
ta ou de pessoa jurídica com finalidade desportiva, perder, denunciar a própria falta, admirar o adversá-
sem fins lucrativos. rio, cultivar sua amizade fora das quadras, trabalhar

A profissionalização das atividades esportivas, em equipe, ter a convicção de que a vitória depende
com maiores recursos, poderá permitir aos nossos do esforço são atitudes e sentimentos da prática es-
atletas melhores condições para treinar e aprimorar portiva que merecem ser exaltados.
talento. A empresa, por exemplo, que quiser patroci- Sociologicamente, já está também demons-
nar um time de futebol, de basquete ou de vôlei, trado que o esporte é uma alternativa saudável e
além do retorno que terá com a veiculação de sua eficaz para o combate à violência, já que a pratica
imagem na camisa dos atletas (o marketing), pode- de esporte reduz a tensão, a agressividade e o
rá abater suas contribuições na declaração do Im- stress.



Tem a palavra o Sr. Agnaldo Muniz
O SR. AGNALDO MUNIZ (PDT - RO. Sem re

visão do orador.) - Sr. -Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo pela primeira vez esta tribuna e o
faço em defesa dos interesses do Estado de Rondô
nia, causa essa que deverá pautar toda a minha
atuação parlamentar durante os próximos quatro
anos. Esse é o compromisso que se inicia nesta Le
gislatura.

Quero ressaltar que sou natural do Estado do
Paraná e moro no Estado de Rondônia há mais de
24 anos. Conheço in loco as necessidades e os
problemas que o Estado vem enfrentando, os quais
passo a relatar.

a Estado de Rondônia viveu, nas últimas déca
das, forte processo de ocupação de seu território,
com crescimento demográfico nunca antes atingido
em outra região do País. A década de 70 foi caracte
rizada pela torrente de migração destinada principal
mente à área rural, originada em sua maioria do Sul
e Centro-Sul do País, incentivada por políticas do
Governo Federa', que à época visavam à redução
da pressão demográfica no Centro-Sul, num delica
do momento político.

Assim, Rondônia foi povoada por agricultores à
procura de terra para cultivar, por desempregados
dos grandes centros à procura de novas perspecti
vas. A intensificação desse processo trouxe nefastas
conseqüências para o Estado, em razão da forma
desordenada com que se deu a ocupação de seu
território, o que demonstra a falta de planejamento
que marcava as ações do Governo militar, da qual
até hoje se ressente toda a região Norte.

A situação ainda se agravou devido ao contí
nuo fluxo migratório, que resultou num crescimento
vertiginoso da população: passou de 111.064 habi
tantes na década de 70 para 1,4 milhão em 1999.

Vivemos hoje em Rondônia situação por de
mais .complicada, pois há grande densidade popula
cional para reduzida infra-estrutura, o que tem gera
do grandes problemas para a nossa População. As
sim, há no Estado forte reclamação devido à falta de
escolas, postos de saúde, rede de esgoto, estradas
vicinais para o escoamento de nossa produção agrí
cola e outros elementos que compõem o conjunto

v- GRANDE EXPEDIENTE

ao
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Por todas essas razões, Sr. Presidente, espero necessário à infra-estrutura de um Estado em pleno
que tal iniciativa possa contar com o apoio desta desenvolvimento.
Casa. Vamos incentivar os esportes! Apesar dos' escassos incentivos governamen-

Era o que tinha a dizer. tais, o Estado de Rondônia continua em pleno de-
SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Passa-se senvolvimento, haja vista o espírito desbravador e

de luta que se encontra arraigado no coração daque
le povo. Essa afirmativa se reflete de forma muito
clara no setor da atividade primária, onde houve
considerável crescimento nos segmentos da bovino
cultura de corte, que conta atualmente com rebanho
superior a 5 milhões de cabeças, despontando ainda
como terceiro produtor nacional de café, segundo
produtor nacional de cacau e gerador excedente de
grãos, especialmente de feijão, milho e arroz. Essa
situação levou o Estado de Rondônia a tornar-se
eminentemente agrícola, com aproximadamente
42% de sua população vivendo no campo.

Na atividade secundária, por sua vez, sobres
sai-se o segmento da indústria de base florestal, isto
é, as madeireiras. Segundo o perfil econômico do
Estado, traçado pela Federação das Indústrias do
Estado de Rondônia - FIERO -, essa atividade é
responsável por aproximadamente 25% da arreca
dação de ICMS do Estado.

Dessa forma, o que se espera do Governo
Federal são medidas que visem implementar o de
senvolvimento dos setores basilares da economia do
Estado, promovendo a melhoria de vida do homem
do campo e, ao mesmo tempo, dando condições às
indústrias que compõem o setor da atividade econô
mica do Estado, o que não vem acontecendo.

As pequenas e médias propriedades rurais, ba
sicamente a estrutura fundiária peculiar de Rondô
nia, praticam atividade agrícola utilizando-se de
meios rudimentares, já ultrapassados, o que tem
causado danos ao meio ambiente e o empobreci
mento das famílias agrícolas.

Ouço com prazer o nobre Deputado Osvaldo
Sobrinho.

O Sr. Osvaldo Sobrinho - Nobre Deputado
Agnaldo Muniz, sou de uma região parecida com a
de V. Exa, Mato Grosso. Na verdade, o Centro-Oes
te e o Norte do País carecem de um olhar desta Re
pública. Mandaram-nos à Amazônia para abrir espa
ço, enfim, colonizar e ser os pioneiros do século XX.
O Governo, no entanto, esqueceu o povo de lá. Nós
não estamos causando problemas ao Brasil, esta
mos criando soluções. Enquanto presenciamos a
seca e a miséria no Nordeste, os saques e o desem
prego em São Paulo, os problemas do Sul, constata
mos a falta de vontade das autoridades constituídas
de olhar para aqueles que trabalham em frentes de
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colonização, plantando alimentos de que atualmente que aqui estão que farão·. o mesmo, por não encon-
o mundo carece, dando solução aos problemas trarem espaço em São Paulo - como eu também
maiores deste País. No entanto, nada disso vale. . não encontrei há quinze anos e, por isso, fui para
Hoje, em Mato Grosso e no Estado de Rondônia nos Rondônia -, no Rio de Janeiro ou no Paraná, Esta-
deparamos com sério problema: produzimos bastan- dos onde há conforto. Digo isso muito à vontade,
te, sabemos produzir, competência não falta ao porque queremos levar, num período muito curto,'
povo, no entanto não dispomos do mínimo apoio por conforto também para a região Norte. Para tristeza
parte do Governo para suprir uma grande necessida- nossa, muitos não entendem que 95% da população
de: estradas.Hoje, o que se .colhe apqdrece, porque do Estado de Rondônia migraram de outros Esta-
faltam armazéns, estradas e boa vontade do Governo dos, vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná, do
Federal. É lamentável pensar assim, porque oferece- Nordeste, enfim, de todos os Estados brasileiros. UI-
mos ao País luta, suor, trabalho, solução para os timamente, entretanto, temos servido para garantir
problemas que nos avassalam. Entretanto, nada dis- grandes empréstimos para os grandes Estados bra-
so tem valor. Os fiscais cobram impostos indevidos, sileiros. Segundo os termos do empréstimo concedi-o
multam os trabalhadores; portarias e mais portarias do para despoluir a Baía de Guanabara, por exem-
os inibem no meio rural. Quando precisamos de um pio, os recursos vão para o Estado do Rio de Janei-
alento do Governo, linhas de financiamento ou ou- ro, mas temos de preservar a Amazônia, a Floresta
tros tipos de incentivo que façam o homem lá ficar, Amazônica. Concordo plenamente, mas os brasilei-
não temos resposta. Estamos pagando o preço do ros dos demais Estados precisam também pensar
pioneirismo, por termos confiado na existência de em levar benefício para a Região Norte. Cumprimen-
uma solução para a Pátria. Contudo, não adianta es- to V. Exa - não quero tomar mais o seu tempo - e
perar nada dos homens de gabinetes com ar-condi- aproveito para dizer que estou muito feliz por ver o
cipnado, porque não conhecem o que é a lama no colega inaugurar-se na tribuna com tamanha oportu-
pé, a poeira, a seca, a miséria, a falta de remédio e nidade. Parabéns!
escola para nossos filhos. Lá, temos de fazer tudo: O SR. AGNALDO MUNIZ - Agradeço ao com-
trabalhar, lutar, brigar, sabendo que estamos sozi- panheiro Eurípedes Miranda o apoio e o brilhante
nhos. Do pouco que o Governo Federal tem dado, aparte.
não sei se por boa ou má vontade, nada temos rece- É importante esclarecer ainda, Sr. Presidente,
bido. Não é por falta de apoio das bancadas dessas Sras. e Srs. Deputados, que os agricultores dos
regiões, porque aqui votamos sempre com a Repú- Estados que compõem a Amazônia Legal, em espe-
blica, por acharmos que deve haver uma saída para cial os do Estado de Rondônia, pelo fato de conhe-
o País. No entanto, não há compreensão. Os recla- cerem as debilidades de sua região, não têm prazer
mos e o sofrimento da nossa região continuam, as- em cultivar a terra com métodos que acabam por
sim como a miséria e a falta de assistência. E não prejudicar o meio ambiente. Usam métodos rudimen-
temos condições de dizer que por ali há rastros de tares - e muitas vezes prejudicam o ecossistema _,
civilização. Concordo com V. Exa e quero hipotecar por falta de políticas de incentivo à implantação, na-
meu total apoio ao seu pronunciamento. Neste Con- quela região, de novas tecnologias para cultivar a
gresso Nacional temos de arregimentar as bancadas terra e preservar o meio ambiente. E os agricultores
do Centro-Oeste e da Amazônia para mostrar ao assim fazem porque, se não cultivarem a terra, não
Presidente da República que também temos peso plantam, e, se não plantarem, não têm como sobre-
político e precisamos do apoio do Governo para re- viver. Na verdade, é uma questão de subsistência,
solver os problemas da nossa região. Muito obriga- Srs. Deputados.

do, nobre Deputado Agnaldo Muniz. No afã de melhor aproveitar o solo do Estado,
O SR. AGNALDO MUNIZ - Agradeço ao com- cultivar a terra e melhor promover o desenvolvimen-

panheiro Deputado Osvaldo Sobrinho o aparte e, to com observância da sustentabilidade ambiental, o
com prazer, ouço o Deputado Eurípedes Miranda. Estado de Rondônia foi um dos pioneiros no reorde-

.0 Sr. Eurípedes Miranda - Em primeiro lugar, namento do seu território por meio da implantação
nobre coléga Deputado Agnaldo Muniz, cumprimen- do zoneamento socioeconômico e ecológico. Como
to V. Exa pela oportunidade do seu pronunciamento. se pode observar, Rondônia é um Estado em pleno
Ontem foi V. Exa o filho que migrou para a Região desenvolvimento e tem contribuído para o fortaleci-
Norte; amanhã, quem sabe, em razão dessa grande mento da nossa Nação junto ao mercado internacio-
competitividade, serão os filhos de muitos colegas nal por meio de seus produtos agrícolas. Além gisso,
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ocupa um ponto estratégico de saída para o Pacífi- O Sr. Expedito Jún!or - Quero parabenizar
co. V. Exª pelo brilhantismo de seu pronunciamento

.O descaso por parte do Governo Federal com nesta tarde. Embora seja est~.o seu primeiro discur-
relação ao desenvolvimento do nosso Estado, po- so na Casa, posso ver que V. Exª é bom aluno, as-
rém, é visível: a BR-364, estrada federal e principal sim como o seu tio, Orestes Muniz Filho, Deputado
via de escoamento de nossos produtos, está aban- Fedaral eleito por Rondônia, em 1982. Naquela oca-
donada. Sem falar na BR-429, que se encontra intra- sião, foi S. Exi! o primeiro Parlamentar do nosso
fegável. Estado a ocupar as Mesas do Congresso Nacional e

da Câmara dos Deputados. Vejo que V. Ex!! vai no
Desses 42% da população que vivem no cam- mesmo caminho, quando demonstra a toda a Nação

po, alguns até hoje não conseguiram sequer a docu- brasileira, logo em seu primeiro pronunciamento, o
mentação de sua propriedade rural. Outros não dis- distanciamento e o tratamento dispensado pelo
põem de estradas nem para levar o seu produto até Governo Federal em relação à Região Norte. Neste
a cidade. Parte desses pobres agricultores têm sua Governo, os Estados pobres estão cada vez mais
propriedade hipotecada aos bantos, por força de fi-
nanciamentos levados a efeito sem observância da pobres, enquanto os ricos ficam cada vez mais ricos.

Acompanhando o raciocínio de V. Exll, quero dizer
nossa realidade regional. Refiro-me, em especial, ao que aqui, na Câmara dos Deputados, as bancadas
FNO. Segundo levantamento da Federação da Agri- dos pequenos Estados só valem alguma coisa quan-
cultura do Estado de Rondônia, existem aproximada- do se vota algo de interesse do Governo, somente aí
mente três mil agricultores com seus bens hipoteca- podemos fazer negociações sadias no sentido de le-
dos aos bancos. var alguma coisa para os nossos Estados. Infeliz-

S~s e Srs. Deputados, deixo registrado neste mente, se não tivéssemos de votar nesta Casa ma-
momento que por estradas vicinais de suma impor- térias de interesse do Governo, passaríamos aqui
tância para o escoamento de produtos agrícolas, quatro anos e não conse-guiríamos nada para os
abertas há aproximadamente dez anos, nunca mais nossos Estados. Temos, realmente, de fazer o que
passaram máquinas com o objetivo de melhorá-Ias. V. Ex~ está fazendo agora: denunciar, pedir e ímplo-

Algumas vezes chegamos a acreditar que o rar ao Governo Federal e a toda sua equipe que
Governo Federal vê Rondônia sob a mesma ótica contemplem também a Região Norte, principalmente
dos tecnocratas que, mesmo não conhecendo a rea- os seus Estados mais pobres. Elegemos agora em
Iidade dos rondonienses, discutem os problemas da Rondônia um Governador do PFL que está fazendo
Amazônia legal, sentados em seus gabinetes, haja sua parte, mas a União também precisa fazer a sua.
vista as medidas levadas a efeito pelo Ministério do Sei que V. Ex!!, a exemplo de todos os Parlamenta-
Meio Ambiente e outros órgãos federais e que come- res de Rondônia, tem dado a atenção e o apoio de
çam a inviabilizar o nosso desenvolvimento. que o Governo do Estado necessita. Precisamos,

Como exemplo disso, cito as medidas adota- porém, de muito mais. Precisamos verdadeiramente
das pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Agricul- das ações do Governo Federal para os Estados
tura e do Abastecimento. Um proibiu o desmatamen- mais pobres e menores, para as regiões esquecidas
to, o outro intenciona proibir, a partir de 1li de abril, a como a nossa querida Amazônia. Meus parabéns a
saída de nosso gado bovino, apesar de termos em V. Ex'" pelo belíssimo pronunciamento que faz na
Rondônia um rebanho de aproximadamente 5 milhões tarde de hoje.
de cabeças. Assim, com apenas essas poucas me- O Sr. Sérgio Barros - Concede-me V. Ex!! um
didas governamentais, inviabilizou-se o desenvolvi- aparte?
mento de Rondônia: não se pode plantar, porque O SR. AGNALDO MUNIZ - Com prazer, Exce-
não se tem autorização para desmatar, e não se lência.
pode comercializar o gado pelo fato de não se poder O Sr. Sérgio Barros - Deputado, é com muita
tirá-lo do E$tado. E a indústria madeireira - respon- satisfação e alegria que vejo que sua história não é
sável por aproximadamente 30 mil empregos diretos muito diferente da minha. Eu, engenheiro, há vinte
e 100 mil indiretos - terá de demitir por não poder anos fui para o Acre, lá constituí família e participei
trabalhar, em função da Portaria nll 16-N, baixada de projetos do Incra e da universidade. Vejo V. Exll,

pelo Ministério do Meio Ambiente. .que é mais antigo em Rondônia - há 24 anos no Es-
Concedo um aparte ao nobre Deputado Expe- tado, embora bem mais jovem do que eu -, abordar

dito Júnior. com bastante clareza e propriedade a situação dos
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Estados da Amazônia, principalmente de Rondônia, para que V. Exª saiba que estamos juntos na defesa
Acre, Am.azonas e Roraima, mostrando o total des- dessa situação que hoje deixa o nosso povo, em to-
caso que temos recebido por partem dos últimos dos os Estados do Norte, em difíceis condições de
Governos. Hoje enfoca-se com bastante clareza a sobrevivência, em virtude do total d.escompromisso
importância da ecologia nos projetos de desenvolvi- do Governo Federal de conhecer profundamente os
mento da Amazônia. Temos a portaria do Ministro do problemas da nossa região.
Meio Ambiente que proíbe o desmatamento, mas é O SR. AGNALDO MUNIZ- Fico grato pelo
necessário, em primeiro lugar, que haja projetos al- aparte do nobre Deputado Silas Câmara. Tenho cer-
ternativos, para que os pequenos e miniagricultores teza de que muitas lutas empreenderemos juntos no
possam realmente viabilizar de maneira mais racio- Congresso Nacional.
nal e lógica sua produção. É evidente que a Amazô- O que as famílias rondonienses esperam são
nia, da forma como foi feita sua ocupação, vem seno' medidas que visem ao desenvolvimento do nosso
do explorada empiricamente e de forma significativa Estado, com observância da qualidade de vida regio-
- não é diferente do Estado do Acre. Basicamente nal, empregando técnicas avançadas de cultivo em
50% ou 60% da sua população vem das Regiões consonância com a preservação ambiental. Aproxi-
Centro-Oeste e Sul. Parabéns a V. Exll pelo brilhante mam.o"nos do ano 2000, e ainda existem pessoas
discurso que faz. Começa bem a nossa região, e te- tentando resolver os problemas da Amazônia ape-
nho certeza de que V. Exll honrará a sua Rondônia. nas com uma caneta. Essa é uma das grandes
Muito obrigado. questões da nossa Amazônia.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Fico muito grato Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, dessa
pelo aparte do companheiro Deputado Sérgio Barros, forma, encerro este pequeno discurso, levantando a
empenhando também o seu apoio em prol da nossá bandeira da população do Estado de Rondônia e da
Amazônia. Amazônia e informando-lhes que lutarei por nossa

srªs e Srs. Deputados, registro aqui ainda meu região, levando em consideração os seres humanos
repúdio às medidas drásticas que têm ofendido a que lá vivem. Portanto, defenderei políticas de incen-
dignidade dos bravos brasileiros que povoam o Esta- tivo à implantação de técnicas avançadas para o cultivo
do de Rondônia, bem como a Amazônia Legal, haja da terra e para não haver danos ao ecossistema,
vista que as referidas medidas foram levadas a efei- procurando trazer aos brasileiros que povoam aque-
to sem prévia discussão CGm ?s pessoas que conhe- las terras melhoria de vida.
cem os problemas do nosso Estado e de toda a Re- Neste momento, rogo a Deus que me ilumine.
gião. Os autores dessas medidas não se preocupa- Dirijo meu pen~amento e minhas forças para lutar
ram com seres humanos que lutam pelo desenvolvi- pelos rondonienses e por todos os brasileiros no de-
mento .de Rondônia e de sU"a Nação. correr do meu mandato.

O Sr. SUas Câmara - Permite-me V. Exª um Era o que tinha a dizer.
aparte? O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-

O SR. AGNALDO MUNIZ - Com prazer, Exce- do a palavra ao Deputado Expedito Júnior.
lência. O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Pro-

O Sr. SUas Câmara - Parabenizo o Deputado nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Agnaldo Muniz pelo belíssimo discurso. Fico bastan- Srs. Deputados, o sucesso do Plano Real no comba-
te emocionado e também orgulhoso ao ver o posicio- te à espiral inflacionária, nesses últimos quatro anos,
namento de V. Exª com relação às causas que hoje produziu, em alguns círculos pensantes da Nação,
ofendem e atingem diretamente a nossa região ama- uma falsa euforia, que deixou em segundo plano os
zônica. Não é só em Rondônia. Em todo o Estado graves problemas que nos têm afligido ao longo de
do Amazonas, no Acre e em Roraima, temos sido nossa história.
alvo do descaso direto das ações do Governo Federal A solução dos problemas sociais foi relegada a
pelas atividades econômicas, não apenas a agricul- segundo plano, em favor da estabilidade econômica.
tura, mas também a pesca e tudo o que proporciona O Congresso Nacional não mediu esforços para dar
vida digna ao povo. Parece-me que esse descaso já sua contribuição à solução das questões macroeco-
não é apenas pelo povo, mas por toda a Região, no nômicas, com a aprovação de várias medidas impo-
que diz respeito à atividade econômica que propor- pulares, mesmo à custa de ônus político.
ciona sobrevivência digna ao nosso povo. Por isso, Todavia, de uns tempos para cá, tenho-me for-
quero colocar-me humildemente a sua disposição, rnulado as seguintes questões: estamos construindo
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um verdadeiro Estado Democ(ático de Direito, con- volvendo 43.641 vítimas; no período de
forme o belo maildamento da nossa Carta Magna 1985 a 1990, 75 fazendas e 9.779 vítimas.
ou, ao contrário, por inércia, deixando minar os ain- Em junho de 1992, o Professor estimava
da frágeis alicerces desse Estado? 60.000 vítimas a cada ano em ce'rea ç1e 300 fa-

Cultivamos normas civilizadas de convivência zendas no país, sem levar em conta as ativida-
social e de solução de conflitos? des carvoeiras e de garimpagem.

Os conceitos de cidadania, dignidade da pes- Não há qualquer estatística oficial sis-
soa humana, valores sociais do trabalho e da livre temática a respeito do assunto. Em 1985, foi
iniciativa significam alguma coisa para nós? criada no Ministério da Reforma Agrária e do

Será que algum de nós, em sã consciência, sa- Desenvolvimento (MIRA0) uma Coordena-
berá responder a essas perguntas? doria de Conflitos Agrários, que iniciou o mo-

A recente desvalorização do real trouxe outras nitoram-ento dos conflitos fundiários e de de-
questões ainda mais difíceis de serem respondidas, núncias de trabalho escravo. Seu coordena-
pois a incerteza quanto à manutenção da estabilida- dor reporta ter observado a partir de 1986
de tende a retardar ainda mais as perspectivas de uma intensificação das denúncias, notada-
'solução das iniqüidades sociais praticadas por esse mente em imóveis rurais dos estados de
Brasil afora, verdadeira nódoa, que mancha, de for- Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Ge-
.ma irremediável, a imagem do País no exterior, co- rais, Bahia, São Paulo, Maranhão e Pará.
brindo-nos a todos de incomensurável vergonha pe- Entre as tentativas oficiais de estimar a
rante os povos civilizados. quantidade de ocorrências naquela época,

Refiro-me ao alarmante crescimento, que se foi arrolado o relatório intitulado "O trabalho
tem verificado nos últimos anos, da prática do traba- escravo no Estado de Rondônia", produzido
lho escravo - ou da redução do trabalhador à condi- pela Delegacia Regional do Trabalho, em
ção análoga à de escravo, o que dá no mesmo - e 15-7-86, que estima em 4.000 os trabalha-
da exploração do trabalho infantil, prática que o Brasil, dores mantidos em condições análogas à de
ressalte-se, em inúmeras convenções internacionais escravo e em situação trabalhista irregular,
se obrigou a erradicar. . principalmente no que tange à falta de regis-

Infelizmente, ao contrário do que comumente tro do contrato de trabalho na parte sul da-
se pensa, essas práticas não se restringem a fatos quele Estado, próxima à divisa do Mato
isolados, escondidos nos mais obscuros grotões do Grosso. O caso do garimpo de Bom Futuro
território nacional. Não, trata-se de fato corriqueiro, exemplifica bem a situação do Estado.
praticado à luz do dia, valendo-se às vezes da pró-
pria ambigüidade da legislação trabalhista, e ocorre Ouço com prazer o Deputado Dr. Hélio.
em praticamente todos os Estados da Federação. O Sr. Dr. Hélio - Deputado Expedito Júnior, em

Em tese de doutorado defendida junto à Uni- primeiro lugar, parabenizo-o pela escolha de tema ex-
versidade Federal de Santa Catarina, a Profl.l Ela tremamente atual. A OIT tem o direito e o dever de co-
Wiecko Volkmer de Castilho, em minucioso e docu- brar do Brasil medidas enérgicas com relação ao tra-
mentado estudo, traça um esclarecedor perfil da rea- balho escravo e, em particular, à exploração infantil no
Iidade do trabalho escravo no Brasil. Ouçâ-mo-Ia: trabalho. Chamo a atenção dos colegas para dois fatos

específicos importantes. Refiro-me, primeiramente, à
Informa a Comissão Pastoral da Terra descontinuidade do serviço de prevenção à exploração

que, no início dos anos 70, D. Pedro Casal- da criança no trabalho, existente no Mato Grosso do
dáglia, Bispo de São Félix do Araguaia Sul. Essa importante atividade, [ealizada em conjunto
(Mato Grosso), em sua Carta Pastoral "Uma com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul,
Igreja da Amazônia em Conflito com o Lati- sofre descontinuidade por fa.lta de verba. Em segundo
fúndio", já denunciava as condições de tra- lugar, chamo a atenção para o recente surgimento em
balho escravo a que eram submetidos os nosso meio de uma categoria de trabalhadores que se
peões no nordeste do Mato Grosso. vem avolumando: trata-se da menina em idade escolar

De acordo com artigo do Professor inconvenientemente contratada para trabalhar como
José de Souza Martins, conhecido estudioso doméstica. São mais de 70 mil meninas hoje utilizadas .
da questão agrária brasileira, no período de em nosso pàís como mão-de-obra escrava. Deixo
1970 a 1984, 173 fazendas foram apontadas essa contribuição ao discurso de V. EXª, que, reconhe-
como utilizadoras de trabalho escravo, en- ço, tem dois pontos fundamentais: a luta permanente



Em 26-3-92, a Diretora de Relações do
Trabalho substituta, do Instituto Nacional do
Seguro Social, à época vinculado ao Minis
tério do Trabalho e da Previdência Social,
Srll Maria Amélia Sasaki, propôs ao Secretá-

Ouço com prazer o Deputado José Antonio.
O Sr. José Antonio - Deputado Expedito

Júnior, parabenizo V. Exll pelo tema que traz à tribu
na. Trago o testemunho de que, como Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Mara
nhão, recebi várias vezes denúncia da existência,
principalmente no Pará, de trabalhadores escravos
oriundos do meu Estado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Obrigado, Depu
tado José Antonio.

Continuarei a leitura:
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em favor dos direitos da criança e do adolescente e um protocolo de intenções para conjugar es-
a obrigação do Brasil de cumprir os preceitos deli- forços nos Estados do Pará, Maranhão e
neados pela Organização Intemacional do Trabalho. Goiás e coibir de pronto as violações dos di-

a SR. EXPEDITO JÚNIOR - Muito obrigado, reitos sociais e trabalhista dos trabalhadores
Deputado Dr. Hélio. rurais. Em 9-7-86, firmaram ainda um termo

Concedo um aparte ao Deputado Eurípedes de compromisso com o objetivo de erradicar
Miranda. qualquer modalidade de trabalho escravo,

O Sr. Eurípedes Miranda - Deputado Expedito em articulação com o Ministério da Justiça e
Júnior, inicialmente, cumprimento V. Ex!! pela iniciati- apoio da Polícia Federal, governos esta-
va de tratar deste tema na Casa. Esta é a oportuni- duais e Polícia Federal, governos estaduais
dade de as autoridades competentes informarem-se e Polícias Militares.
do assunto com quem conhece o problema, denun- Resultados práticos são conhecidos.
cia-o há muito tempo e hoje novamente o aborda Ao contrário, levantamentos da Comissão
para que dele fiquem cientes todos os Deputados Pastoral da Terra, indicados em 1989, regis-
Federais. Quem sabe a voz firme de V. Exll faça com tram um número progressivo de vítimas. In-
que as autoridades tomem as providências necessá- dicarn, em 1989, 19 casos com 597 vítimas;
rias, em lugar de apenas procurarem aparecer nos em 1990, 28 casos com 1.599 vítimas; em
programas de televisão, deixando que o problema 1991, 27 casos com 4.883 vítimas; em 1992,
continue. Parabéns, Deputado Expedito Júnior. 18 casos com 16.442 vítimas; em 1993, 29

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Obrigado, Depu- casos com 19.940 vítimas.
tado Eurípedes Miranda. Ressalte-se que o Ministério do Traba-

Continuarei a leitura do estudo da Prof!! Ela lho publicou uma tabela para os anos de
Wiecko Volkmer de Castilho: 1991-1992, apontando a ocorrência de 103

Menciona também uma notícia veicula- casos, o que evidencia, pelo menos, a práti-
da no Jornal do Brasil, em 30-1-86, que ca do trabalho forçado no país e dá crédito
atribui ao Delegado Regional do Trabalho no às denúncias da Comissão Pastoral da Ter-
Maranhão o cálculo de 6.000 trabalhadores, ra. Na esfera oficial, as evidências se fortale-

ceram com os testemunhos coletados pelo
no Estado, atraídos por aliciadoras de mão- Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
de-obra, com promessa de altos salários, Humana (CDDPH), do Ministério da Justiça,
confinados em fazendas isoladas, submeti- durante o ano de 1991, no inquérito instau-
dos a trabalho forçado e condições precá- rado para investigar a violência rural, assim
rias de sobrevivência. como pela Comissão Parlamentar de Inqué-

Finalmente, aponta o documento pro- rito instalada, em 1991, para apurar as cau-
duzido pela Secretaria de Relações do Tra- sas da violência no campo.
balho do Estado de São Paulo, em 12-8-86,
o qual estima que somente em Angatuba se
jam 500 as famílias de lenhadores das gran
des fazendas de reflorestamento de eucalip
tos e pinus, que recebem como paga de seu
trabalho apenas gêneros alimentícios trazi
dos pelo próprio "gato", que os mantém de
pendentes e submissos, reduzindo-os, sob a
ameaça de represálias (suspensão do paga
mento dos salários, do fornecimento de gê
neros e da remoção para outro campo de

.trabalho) à condição análoga à de escravo.
Em 27-6-86, em Marabá (Pará), os

Ministros do Trabalho e da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário assinaram, junta
mente com os presidentes da Confederação
Nacional da Agricultura e da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,



Sr. Presidente, nobres pares, para que V. Exªs
possam melhor aquilatar a gravidade do problema,
tomo a liberdade de transcrever algumas passagens
da referida reportagem:

(...) Há seis anos, a Volkswagen este
ve envolvida num escândalo quando se des
cobriu a prática de trabalho escravo, inclusi
ve infantil, numa fazenda de sua proprieda
de, a Rio Cristalino, em Santana. do Ara
guaia, no Pará. A exploração estava entre
gue a empreiteiros, num projeto de que par
ticipavam vários bancos, entre os quais o
Bradesco. O caso provocou até greve de
protesto da Volks alemã, mas no Brasil não
houve condenação alguma contra a fábrica
ou os bancos (...)

(...) Nos canaviais de Campos, norte
fluminense, crianças e adolescentes repre
sentam quase 6 mil dos 30 mil trabalhadores
que cortam cana durante 12 horas diárias,
em troca de menos de R$20 por semana.
Numa blitz realizada em agosto passado
pela Procuradoria da Justiça do Ministério
do Trabalho, todas as doze crianças tinham
8 e 9 anos. Nenhum trabalhador tinha regis
tro.
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riq da Cidadania do Ministério da Justiça sas compradoras dos insumos produzidos pelo tra-
uma reunião para aprofundar a discussão balho infantil ou de produtos fabricados a partir de-
sobre o tema do trabalho escravo e definir les.
formas concretas da atuação conjunta e in
tegrada. Em sua justificativa, a proponente
descrevia:

"O Estado que comporta maior número
de denúncias de trabalho escravo é o Pará,
em especial E! região denominada "Bico do
Papagaio", ou seja, a região sul fronteiriça dos
Estados do Pará, Tocantins e Maranhão. A
maioria desses trabalhadores são aliciados
nos Estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas e Bahia. Na seqüência, com maior
ocorrência de denúncias estão os Estados de
São Paulo - nos reflorestamentos de eucaliptos,
pinus, plantações de cana-de-açúcar e de la
ranja; Mato Grosso - nas destilarias de álcool,
garimpos e seringais; Rio Grande do Sul - em
reflorestamentos para extração de tanino e
madeiras para obtenção de carvão vegetal;
Bahia - fazendas e culturas de cacau, café,
soja e outros; Maranhão - nas fazendas e ex
pansão da fronteira agrícola e pecuária; Minas
Gerais - nas usinas de açúcar, olarias, reflo
restamento e carvoarias; Paraná - na colheita
de chá e reflorestamento; Pernambuco, Ala
goas, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte e Piauí, onde encontra-se no corte de
cana-de-açúcar nas usinas."

A situação do trabalho forçado no Brasil tem-se
agravado nos últimos anos de forma assustadora,
com a incorporação de contingentes cada vez maio
res de menores e crianças de tenra idade. Há de
núncias de crianças de 6 anos de idade trabalhando
em usinas, carvoarias, cortes de cana e por aí afora.

Em reportagem-denúncia publicada na revista
Atenção, edição ano 1, n2 2, a repórter Simone
Biehler Mateos traça um quadro verdadeiramente re
voltante da exploração do trabalho infantil no País.
Segundo ela, "cerca de 3,5 milhões de menores de
14 anos trabalham no Brasil. Mais de 70% deles re
cebem em torno de meio salário mínimo. Outros,
semi-escravos, cumprem jornadas de até doze horas
e r,lão recebem nada por isso. Arrebentam os pulmõ
es nas carvoarias ou nas fábricas de calçados, ina
lando cola. Cortam até duas tonelaçlas de car:ta por
dia ou carregam pesadas caixas de laranjas, ga
nhando lesões irreversíveis".

O pior é que, segundo a reportagem, essa prá
tica vem se tornando costumeira, com a cumplicida
de - e até mesmo o estímulo - de grandes empre-

O pior é que as doze usinas, como to
das as que produzem para o Proálcool, são
subsidiadas pelo governo. A Petrobras com
pra de várias delas, a preços mais altos que
aqueles pelos quais revende o álcool. Já nas
regiões onde a produção de álcool é menor
que o consumo, as usinas vendem direta
mente aos distribuidores, mas nem por isso
ficam sem o subsídio. Os distribuidores tam
bém compram por um preço superior ao que
vendem e, periodicamente, apresentam
suas cotas ao DNC (Departamento Nacional
de Comércio), do Ministério das Minas e
Energia, que os ressarce, cobrindo não ape
nas o prejuízo como a margem de lucro des
ses distribuidores. A PETROBRÁS gerencia
a caixa desses subsídios que, desde 1978,
já representaram uma sangria de cerca de 2
bilhões de dólares aos cofres da estatal.
Sangria que não se interrompeu sequer no
final da década passada, quando os agentes
da empresa que fiscalizam usinas do Mato



A maior causa do trabalho infantil, em
nosso País, localiza-se na excessiva pobre
za da população. Grande parte das famílias
nordestinas vive na condição de indigência,
cuja marca registrada é a subalimentação
existente em toda a região e, em especial,
na zona rural localizada na região da seca.
Segundo a DRT/RN, do total das famílias do
Estado, 46% são consideradas indigentes. A
complementação da renda familiar repre
senta, seguramente, o principal fator respon
sável pelo encaminhamento das crianças e
adolescentes ao trabalho. A renda gerada
pelo trabalho dessa mão-de-oora é significa
tiva, quando não essencial, para a subsis
tência da família.

Outra causa de grande importância
para o trabalho infantil tem natureza cultural,
pois uma elevada parcela da população
aceita com normalidade o uso de mão-de
obra' infanto-juvenil. Parte da sociedade bra
sileira assiste passivamente ao fato e, não
raro, apóia essa prática.

Um outro motivo importante consiste
na prática da substituição do trabalho do
adulto pelo de crianças e adolescentes, já
que estes não reclamam das condições de
trabalho e exercem determinadas atividades
de forma mais ágil e responsável do que os
adultos.

Por fim, também, a má qualidade do
ensino público é fator relevante para a per
manência do trabalho infanto-juvenil no
País.

O trabalho acarreta malefícios para
crianças e adolescentes sob diversos aspec
tos, sendo a saúde, a educação, o lazer, a
capacitação profissional e a sociabilidade os
mais relevantes. .

Invariavelmente, os jovens trabalhado
res têm prejudicado o seu desenvolvimento
físico, biológico e psíquico. O dano pode ser
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Grosso do Sul eram abordados por trabalha- No tocante a depoimento, levantamento e con-
dores que pediam por socorro denunciando firmação de casos, passando pela apresentação de
que eram mantidos como escravos (...) sugestões e recomendações aos agentes públicos e

(...) O problema se repete na indústria privados e pela análise dos problemas, entre outros
de calçados. Calcula-se que hoje trabalhem tópicos relevantes, o trabalho da Comissão é de ri-
na fabricação de calçados 2.mil crianças en- queza tamanha a merecer mais difusão e atuação
tre 5 e 14 anos na zona leste paulistana e por parte de todos nós.
outras 4 mil em Franca, onde representam Da~ por que faço questão de extrair do relatório
15% da mão-de-obra tbtal. N-a região gaú- as seguintes causas e conseqüências.
cha do Vale dos Sinos, que completa o triân
gulo brasileiro do calçado, trabalhariam mais
de 30 mil menores de 21 anos. Os peque
nos artesãos trabalham em bancas instala
das em garagens ou cômodos de suas pró
prias casas, 65% delas clandestinas. Em lo
cais fechados e mal ventilados, cumprem
jornadas de até 24 horas em contato com
produtos tóxicos, como a famosa cola de sa
pateiro; em muitos casos, não recebem sa
lários, pois estão ajudando os pais.

Segundo a pesquisa de 1994, realiza
da em conjunto pelo Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos Socioeconô
micos (DIEESE), pela CUT e a OIT, 73%
das crianças de Franca que trabalhavam e
estudavam estavam a serviço da indústria
de calçados.

Apenas 2% têm carteira assinada, me
tade recebia até meio salário mínimo e 13%
não recebiam nada. Leonardo C. Pimenta,
11 anos, é um exemplo. Junto com quatro ir
mãos, passam 10 horas por dia colando e
costurando os famosos tênis da marca
Dharma, em sua casa, na vila Santa Terezi
nha, em Franca. Começava às 7 da manhã,
segue até o meio-dia e vai para a escola.
Retoma às 18h30 da tarde e pára à meia
noite. Descansa domingo. Os quatro irmãos
e o pai preparam cinqüenta pares por dia, ao
preço de 1,15 (um real e quinze centavos) o
par que, para o consumidor, sai por 66 reais
(...)

Sr. Presidente, nobres colegas, não bastassem
esses exemplos, temos em nossas mãos um traba
lho que merece a maior difusão possível, pelo seu
conteúdo e abrangência, pois demonstra a parcela
significativa de apoio do Congresso para a sç>lução
do grave quadro de trabalho forçado da criança no
Brasil.

Trata-se do relatório final da Comissão desta
Casa que, no ano passado, aprovou denúncias so
bre o trabalho de crianças e adolescentes.



Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Expedito Ju
nior, o Sr. Efraim Morais, 4º Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Gonzaga Patriota, 4Q Suplente de
Secretário.

o SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) 
Tem V. Ex" a palavra.

O SR. FRANCO MONTORO (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, as Comissões de Relações Exte
riores e de Economia, Indústria e Comércio acabam
de decidir pela constituição de uma Subcomissão
Especial, da maior importância e atualidade, destina
da a estudar o grave problema dos capitais voláteis
nas relações internacionais.

O requerimento aprovado e a respectiva deci
são têm a seguinte redação: "

Considerando a importância dos cha
mados capitais voláteis no sistema financei
ro internacional, cujos efeitos vêm causando
grave prejuízo para as economias nacionais,
especialmente para os países emergentes;

recordando a histórica advertência de
Miterrand na Conferência de Copenhague
ao afirmar que não podemos continuar vi
vendo num mundo em que uma especula
ção financeira de 15 minutos, realizada em
qualquer parte da terra, pode destruir o tra
balho de milhões de homens e mulheres;
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maior ou menor, dependendo da atividade É evidente a falta de horizontes dessa expres-
exercida, mas ele sempre vai existir. Além siva parcela da população.prasileira, que, irremedia-
disso, são comuns os casos de invalidez de- velmente, crescerá inabilitada para responder às no-
correntes de acidentes de trabalho envol- vas exigências do mercado de trabalho em face das
vendo crianças e adolescentes. inovações tecnológicas, que, inevitavelmente, em

O prejuízo à educação é incalculável, especial- pouco tempo, virão tirar-lhes até mesmo essas pre-
mente para aqueles que são submetidos a uma jor- cárias oportunidades de trabalho.
nada de trabalho excessiva. Esses jovens não têm A persistir essa situação, o futuro desses me-
tempo nem disposição física e mental para ir à esco- nores é previsível: desesperados, serão facilmente
la e, quando o fazem, geralmente apresentam baixo cooptados pelos setores que lhes oferecerão oportu-
rendimento e alto índice de repetência. Na maioria nidades de sobrevivência: terrorismo, crime organi-

zado, tráfico de drogas, etc.
das vezes, a remuneração que recebem em troca do
trabalho não basta para sua própria manutenção e Sr. Presidente, nobres pares, o quadro descrito
custeio dos estudos. é preocupante, mas não irreversível. Nosso maior

desafio é justamente este: harmonizar o crescimento
O trabalho precoce resulta na queda do nível econômico com a melhoria das condições sociais.

de capacitação profissional e técnica da população Urge que busquemos alternativas concretas que in-
em geral. Isso porque as crianças e os adolescentes terfiram na realidade que hoje se nos apresenta.
estão inseridos na càdeia produtiva, quando deve- Tomemos o futuro nas mãos.
riam estar-se preparando adequadamente para nela
ingressar. A pouca ou nenhuma escolaridade faz
com que eles nunca possam exercer atividades mais
qualificadas e melhor remuneradas, perpetuando o
ciclo de pobreza que levou seus pais a colocá-los
precocemente .no mercado de trabalho.

Apesar do quadro apresentado, estaríamos
sendo injustos se não melhorássemos algumas ações
para revertê-lo de fato. O Brasil, a par da grande
atuação da área de elaboração de políticas, projetos
e programas visando à erradicação do trabalho da
criança e à prc;>teção do adolescente, como a bolsa
escola, que serve inclusive de modelo para os de
mais países subdesenvolvidos, tem pecado pela fal
ta de objetividade na execução dessas ações, seja
por falta de recursos, seja por ausência de vontade
política.

Todavia, justiça seja feita, desde a década de
70, têm surgido programas assistenciais em face do
engajamento de crianças e adolescentes no merca
do informal, como conseqüência, sobretudo, da inefi
cácia do sistema escolar. Tais ações sofreram mui
tas críticas, pois não priorizavam a preparação do
adolescente para sua inserção na atividade econô
mica, e, sim, enfatizavam a complementação da ren
da familiar, em detrimento da formação profissional.
No entanto, essas alternativas não representam so
luções, visto que os projetos são passageiros e não
permitem ao adolescente alcançar um futuro susten
tado, "a exemplo dos projetos de renda mínima.

Sr. Presidente, nobres colegas, será que so
mos capazes de avaliar o custo social desse ingres
so tão precoce de nossos menores no mercado de
trabalho?



Há dias, um competente jornalista brasileiro re
cordou a atualidade da grave advertência de William
Shakespeare em "Hamlet": "As loucuras dos gran
des não devem ficar sem vigilância".

As atuais turbulências globais no campo das
Bolsas e da economia de.. ~odas as nações nos fa
zem pensar na estrutura do sistema financeiro inter
nacional. Estamos diante cta ameaça de um colapso
global. E é evidente que não podemos continuar vi
vendo num mundo em qu~. uma especulação finan
ceira de alguns minutos, ~m qualquer parte da Terra,
ameace a economia de nações inteiras e destrua o
trabalho de milhões de homens e mulheres.

Os ortodoxos do liberalismo econômico conti
nuam a sustentar a lógica implacável do mercado.
Afirmam que as crises acontecem de vez em quan
do e estão embutidas no sistema. Mas são passa
geiras - e, afinal, o mercado nos levará às prometi
das "harmonias econômicas". Mas a realidade dos
fatos não nos permite alimentar ilusões otimistas. A
gravidade e a extensão da atual crisj:l são o maior
desafio a dogma do mercado livre. E vêm confirmar
a advertência sempre atual de Lacordaire: "Entre o
forte e o fraco, a liberdade oprime; é a lei que salva".

A história nos oferece alguns exemplos. A crise
de 1929, que atingiu marcadamente os Estados Uni
dos, não foi superada pela lógica do mercado, mas
pelas medidas do "New Deal", decretadas por Frank-

. Iin Roosevelt. .
No plano internacional, em 1944, após a expe

riência trágica da Segunda Guerra Mundial, as po-
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considerando a necessidade de um tências aliadas montaram em Bretton Woods um sis-
:controle mundial dessa 'especulação finan- tema internacional de normas econômicas que fun-
ceira pelo estabelecimento de normas e/ou cionou durante 30 anos, até a crise dos preços do
instituição controladora; petróleo impostos pela OPEP - Organização dos

considerando que lideranças mundiais, Países Exportadores de Petróleo -, e a desvincula-
inclusive o Governo brasileiro, têm afirmado ção de dólar e ouro, decretada unilateralmente pelos
a necessidade de uma ação política eficaz EUA.
para combater os efeitos da volatilidade de Hoje, lideranças responsáveis propõem um
capitais sobre as economias emergentes, novo Bretton Woods, em que as potências mundiais
decidimos constituir uma Subcomissão Es- e a comunidade das nações estabeleçam normas de
pecial com o objetivo de estudar as medidas convivência civilizada nas relações econômicas in-
que vêm sendo propostas para o controle ternacionais.
dos capitais especulativos dentro de normas Aproxima-se dessa tendência a discussão que
de eqüidade e respeito ao desenvolvimento Paul Krugman, do MIT (Massachusetts Institute of
das nações. Technology), acaba de lançar sobre a necessidade

Sr. Presidente, juntamos a este pronunciamen- de controles de câmbio - tema proibido até então na
to artigo de nossa autoria intitulado: "Crise Mundial: boca de um economista ortodoxo - para substituir'a
mercado ou normas?", o qual solicitamos seja trans- plena liberdade de mercado do setor financeiro, es-
crito na íntegra nos Anais da Casa. pecialmente dos capitais voláteis especulativos.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR: Dentro desse quadro, compreende-se a impor-
CRISE MUNDIAL: MERCADO OU NORMAS? tância da significativa decisão da Organização das

Nações Unidas ao declarar o período de 1990 a
2000 como "Década do Direito Internacional".

Para disciplinar as relações econômicas inter
nacionais e substituir a dominação selvagem do
mais forte, o caminho da civilização e do verdadeiro
progrésso é o estabelecimento de normas fundadas
na eqüidade e no respeito· à dignidade de todos os
membros da família humana. Essa é a grave tarefa
dos economistas, juristas e estadistas sintonizados
com as exigências éticas da sociedade contemporâ
nea.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada por todas as nações da comunidade mun
dial em 1948, lembra que o reconhecimento da
dignidade inerente a todas as pessoas constitui· o
fundamento da paz no mundo e afirma "ser essen
cial que os direitos humanos sejam protegidos (...),
para que os homens não sejam compelidos à revolta
contra a opressão·.

Não podemos esquecer que, nos anos 30, o
colapso da economia de mercado na Europa (parti
cularmente na Alemanha) provocou o nascimento do
nazismo e a eclosão da Segunda Guerra.

E a crise atual, como terminará? Com a obe
diência cega às leis do mercado? Com o surgimento
de uma convulsão social generalizada? Ou com o
estabelecimento de normas disciplinadoras das rela
ções econômicas internacionais?

Para superar a lei das selvas e a opressão dos
mais.fortes, a humanidade vem criando, no decorrer
da sua história, normas de civilização e de respeito à
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dignidade da,s. pessoas. A luta pelo Direito é a pró- naã, Município que registrou os primeiros casos, o
pria história da c!vilização. Hoje, essa luta se esten- problema foi inicialmente identificado como dengue
de ao plano das relações internacionais. hemorrágica, que apresenta sintomas semelhantes à

Esse é '0 sentido da decisão da ONU. Talvez intoxicação por metanol. Esse retardo no diagnóstico
em nenhuma época como hoje a luta pelo Direito te- complicou o quadro, pois as medidas adotadas para
nha se identificado tanto com a própria defesa da ci- retirar de circulação a aguardente contaminado atra-
vilização e do desenvolvimento humano. saram, permitindo o consumo da bebida por mais

O Sr. Gonzaga Patriota, 4l! Suplente de pessoas.
Secretário, deixa a cadeira da presidência, Essa tragédia atingiu, como sempre, as cama-
que é ocupada pelo Sr. Clementino Coelho, das mais pobres, simples e de baixa renda, a maio-
§ 2í1 do art. 18 do Regimento Interno. ria das-zonas- rurais, que consumiram a bebida sem

O SR. WALTER PINHEIRO _ Sr. Presidente, saber a procedência. Houve casos em que famílias
inteiras foram contaminadas pela aguardente que

peço a palavra pela ordem. era consumida em festas de aniversários e casa-
o SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) - mentos. O trágico fim dos que morreram é somado

Tem V. Ex
ll

a palavra. às seqüelas dos que conseguiram sobreviver. Doen-
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- ças como surdez, cegueira e distúrbios no sistema

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- nervoso vão fazer parte do cotidiano das vítimas,
te, Sris e Srs. Deputados, a Bahia, mais uma vez, que muito terão que lutar para ter uma assistência
ocupa o noticiário nacional com uma tragédia. Até a do Poder Público.
presente data morreram 35 pessoas, vítimas de en- Esperamos que os culpados pela fabricação e
venenamento por ingestão de cachaça contendo comércl'o da cacha nv nenada seJ'aça e e m presos,
metanol. O número de atendimento chega a mais de pois se encontram foragidos os principais suspeitos.
500, superlotando os hospitais da região sudoeste Tão importante quanto a punição dos culpados é
do Estado. ~ comoção tomou conta das famnías e que sejam adotadas medidas preventivas de contro-
dos habitantes dos Municípios atingidos por essa le e fiscalização pelo Governo da Bahia para impedir
violência, que não poupou velhos, adolescentes e que novas tragédia como essa se abatam sobre o
crianças. .

povo pobre baiano. Torcemos também para que os
Diante desse quadro não podemos deixar de sobreviventes não fiquem desamparados.

responsabilizar os governantes da Bahia, no mínimo
por omissão ':la fiscalização da fabricação e do co- Para finalizar, Sr. Presidente, solicito a publica-
mércio de aguardente. Não é a primeira vez que tal ção deste pronunciamento no Jornal da Câmara e
tragédia acontece na Bahia. Há nove anos a cacha- divulgação no programa A Voz do Brasil.
ça contaminada com metanol matou dezesseis pes- Era o que eu tinha a 'dizer.
soas e deixou outras'vinte com seqüelas em Santo O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presiden-
Amaro, terra natal dos irmãos Caetano Veloso e Ma- te, peço a palavra pela ordem.
ria Betânia. Em 1997, novamente o fato ocorreu no O SR. PRESIDENTE (Clementino. Coelho) -
Município de Serrinha, região sisaleira, provocando Tem V. ExB a palavra.
onze vítimas fatais. . O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB -

Então, Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputado, o PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) -
acontecimento é reincidente. Já se sabia que 'uma Sr. Presidente, Sris e Srs. Deputados, a revista O
das fontes de contaminação da aguardente são os Empreiteiro, a mais importante publicação a respei-
vasilhames da indústria química que contêm resí- to de engenharia e infra-estrutura do País, acaba de
duos de metanol e são reutilizados para o armaze- escolher os irmãos Queiroz Galvão como os Ho-
namento da bebida;·Por que a fiscalização não coi- mens de Construção do Ano. Pernambuco regozija-
biu a comerciàlização de tais 'utensílios? Será que se com a notícia. Trata-se, afinal, de um de dos prin-
faltaram avisos; oufbi negligência? E a fiscalização cipais grupos do Nordeste, cuja trajetória teve início
dos alambiques clandestinos, por que não ocorre· re- em Recife, nos primeiros anos da década de 50.
gularmente? 'Da mesma forma a vigilância sanitária São 45 anos de história, que transformaram a
não fez um trabalho preventivo para evitar a circula- pequena pavimentadora em uma empresa de múlti-
ção de bebida,envenenada. . pias atividades, cujo faturamento chega hoje a 500

>q:?ara a'gtavar a 'situação '. houve demora para milhões de dólares. Fruto da iniciativa de quatro ir-
diapsticar aeausade tantas mortes. ·Em Nova Ca- mãos, todos engenheiros, a Queiroz Galvão foi cria-
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da no Governo Vargas, quando começava a indus- roz Galvão já tinha condições de se manter à frente
trialização do País. A empresa incipiente soube de suas potenciais concorrentes. Lançava-se em no-
aproveitar o momento. Seu primeiro salto deu-se vas atividades, que incluíam obras ferroviárias, me-
com a pavimentação de estradas, onde se introduzi- troviárias e aeroportuárias e de instalação de linhas
ram técnicas mais avançadas em relação aos padrões de transmissão de baixa e alta tensão. A execução
da época. Basta dizer que, em 1951, só a Via Dutra, das barragens de Carpina, Tapacurá e Goitá, em
em todo o Brasil, possuía revestimento asfáltico ao Pernambuco, colocou-a no mesmo patamar técnico
invés de paralelepípedos. Além disso, realizava ser- de empreiteiras paulistas e mineiras, a que se atri-
viços complementares como a construção de buei- buíam o monopólio do setor. O conhecido Clube dos
ros e meios-fios. Logo, a pequena Queiroz Galvão já Barrageiros vetou-lhe acesso à concorrência de Ita-
podia empreender obras de maior porte, como pon- parica, mas teve de ceder, mais tarde, aceitando sua
tes e viadutos. É dessa época a construção da ponte candidatura à construção de hidrelétricas em Minas
sobre o Rio Capibaribe, que possibilita o acesso ao Gerais. A Usina de Miranda, em Uberlândia, cons-
bairro de Boa Viagem, no Recife. truída pela Queiroz Galvão, selou sua entrada oficial

Em 1955, a empresa consolidava seu movimento no círculo das grandes empresas.
de expansão com a incorporação da construtora baia- Foi assim desde sempre. Comandada pelos in-
na Arlindo Silva, a partir do que já se capacitava a al- cansáveis irmãos Galvão, a construtora provava a
cançar outras regiões. Para melhor administrá-Ia, e ao cada nova obra a vocação do nordestino para ven-
volume de atividades, os irmãos Galvão, com seu acu- cer limites, buscando incessantemente o aperfeiçoa-
rado tino empresarial, preferiram dividi-Ia em três admi- mento técnico e a capacidade de competir. Também
nistrações regionais: a Norte, a cargo de Dario Galvão, teve de lutar para ingressar no seleto grupo de cons-
hoje falecido, com sede em Fortaleza; a Nordeste, que trutores de túneis, provando, em várias concorrên-
permaneceu no Recife sob o comando de Antônio Galvão; cias consecutivas, que dispunha de tecnologia para
e a Sul, cuja base no Rio de Janeiro ficou sob a res- enfrentar quaisquer condições geológicas.
ponsabilidade de João Antônio e Mário, este também A atitude mais ousada se deu rios anos ao,
já falecido. Estava assim delineada a feição da empre- quando a Queiroz Galvão entrou com toda a força no
sa para os anos futuros. A tendência entre elas seria mercado petrolífero, onde atua hoje na exploração e
de intercâmbio com autonomia, como se verifica atual- produção. Com a mudança no quadro industrial do
mente. País, ocorrida a partir do final da década passada, a

O braço para o Sul foi fundamental no desen- empresa diversificou ainda mais suas atividades, pas-
volvimento da empresa. Para o antigo DNER reali- sando a construir no exterior e a trapalhar nas áreas
zou obras de âmbito nacional, como as rodovias de agropecuária, meio ambiente e siderurgia.
Belém-Brasília, Manaus-Porto Velho e Vitória-Belo Atualmente, em tempos de irreversível globali-
Horizonte. Desde então, tornaram-se prioridade a zação, a Queiroz Galvão vem-se tornando cada vez
contratação de profissionais de altíssimo nível, re- mais permeável às possibilidades de mudança. Re-
crutados em qualquer parte do País, e a promoção centemente, e em consórcio com outras empresas,
constante de atividades de reciclagem para seus ingressou no mercado de concessões rodoviá-
funcionários. Hoje, diga-se de passagem, seus técni- rias, saneamento, energia e telefonia. Por outro
cos e engenheiros concluem cursos de aperfeiçoa- lado, vem estruturando uma nova arquitetura em-
mento até mesmo no exterior. presarial, capaz de sustentar a holding e suas sete

A Queiroz Galvão é reconhecida nacionalmen- sub-holdings, cada qual com sua direção autôno-
te por sua história de sucesso e por sua tendência ma, todas a cargo da nova geração da família.
constante à inovação. Foi a primeira, no Brasil, a Dessa forma, os fundadores entendem que a
substituir a perfuração a ar comprimido pela perfura- empresa pavimenta com segurança o caminho de
ção hidráulica e a utilizar equipamentos como a es- sua continuidade. Mas o mais importante, Sr. Presi-
cavadeira hidráulica e o motoescraper. A partir da dente, nessa trilha de sucesso sem par no Nordeste,
década de ao, aliás, a empresa vem podendo contar é que ali não se busca apenas o lucro, a acumula-
com a participação dos próprios fabricantes, que ofe- ção avara de capital. Numa inequívoca demonstra-
recem aulas teóricas e práticas sobre o uso e o me- ção de que a participação dos empregados é funda-
Ihor aproveitamento dos equipamentos. mental, tanto para a empresa quanto para a socieda-

Quando, nos anos 70, verificou-se um cresci- de, a Queiroz Galvão partilha entre todos 15% do re-
mento generalizado no setor de construção, a Quei- sultado do faturamento. Nessa medida, faz daativi-
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dade empresarial uma fonte direta de geração e dis- Com base nos relatórios do DIEESE (Departa-
tribuição de riqueza, com repercussão imediata no mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioe-
desempenho e no bem-estar de cada trabalhador. conômicos), informando que a taxa de desemprego

Por todas essas razões, aderimos integralmen- alcançou 12 milhões de brasileiros em 1998, atingin-
te à equipe da revista O Empreiteiro, que conferiu do, prioritariamente os jovens, os negros e as mulhe-
aos irmãos Galvão o título mencionado. Nada mais res, a CNBB quer que sejam encontradas novas for-
oportuno do que enaltecer o trabalho sério, o espírito mas de trabalho para os desempregados e iniciati-
público e a participação social de uma empresa vas concretas para a geração de empregos.
como esta, que honra j) Nordeste e os norqestinos, Uma das principais causas de desemprego ci-
demonstrando, contra todos os preconceitos, que tada no documento-base da Campanha da Fraterni-
nossa região é capaz de realizar-se economicamen- dade é a financeirização do mundo, que movimenta
te, superando com garra e coragem todas as dificul- um enorme volume de dinheiro não com a compra e
dades. Nossos mais efusivos cumprimentos aos venda de produtos e serviços, mas com a especula-
amigos Antônio e João Antônio de Queiroz Galvão, ção financeira. E aponta a subordinação tio País à
cujas extraordinárias qualidades pessoais se somam economia mundial; aponta a política econômica
à grandeza do trabalho que souberam realizar. atual, com juros altos e câmbio sobrevalorizado,

O SR. NEIVA MOREIRA _ Sr. Presidente, como fator interno responsável pelo desemprego.
peço a palavra pela ordem. Além de citar as causas que provocam o desem-

prego, a CNBB afirma que a desestabilização social é
O SR. PRESIDENTE (Clementino Coelho) - uma das principais conseqüências do desemprego,

rem V. Ex
ll

a palavra. que leva ainda os indivíduos à marginalidade, à contra-
O SR. NEIVA MOREIRA (PDr - MA. Pela or- venção e à corrupção social e política.

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- D. Marcelo Carvalheira, Vice-Presidente da
te, SrlIs e Srs. Deputados, voltada para o desempre- CNBB, chamou a atenção para a gravidade dos pro-
go, o mais grave problema social do País, neste mo- blemas do País, em cujo centro está o desemprego.
mento, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos Disse ele: "Não se pode permitir que o povo morra
do Brasil) lançou, no início da Quaresma, sua de fome, de inanição, enquanto a gente salva a
Campanha da Fraternidade, que tanto serviço vem moeda. A economia só faz sentido se for voltada
prestando ao nosso País, com o tema: "A Fraterni- para a criatura humana".
dade e os Desempregados" e o lema: "Sem traba- D. Jaime Chemelo, Presidente da Conferência
lho... Por quê?". O principal objetivo da campanha é Nacional dos Bispos, aludiu, em declaração à impren-
o de denúncia dos modelos sócio-político-econômi- sa, ao problema do Fundo Monetário Internacional,
cos geradores de desemprego, especialmente o cujas errôneas e prepotentes imposições são aponta-
neoliberalismo sem freios éticos, que causa desem- das no País como uma das causas fundamentais da
prego quer estrutural ou não-estrutural e, igualmen- crise: "Não diria que é só pôr limites ao FMI; é direcio-
te, estimula padrões de consumo insaciáveis e exa- nar as coisas de forma diferente, onde a gente tenha
cerba a competição e o individualismo, além de ou- que dizer ao Fundo: "Olha, assim não dá".
tros problemas de justiça. Objetiva também anun- O ex-Presidente da CNBB, D. Luciano Mendes
ciar, segundo critérios evangélicos, que a pessoa de Almeida, em declarações feitas à imprensa disse
não é escrava da ordem econômica idolátrica. que "é preciso que tenhamos a coragem e a lucidez

A repercussão dessa iniciativa é muito grande de aceitar a pergunta e de assumir, diante de nossa
em todo o País. Mais uma vez a Igreja lança o peso consciência, o compromisso da resposta que exige
de sua imensa autoridade na defesa dos excluídos e não só uma mudança de comportamento, mas a
mobiliza toda a sua extraordinária capacidade de transformação profunda do nosso sistema socioeco-
,atuação e convencimento na luta pelos objetivos nôr'nico. Será que o fenômeno indica falta de vonta-
propostos. de política ou falta de discernimento das opções que

Além de denunciar a catás,trofe social gerada conduzem ao bem comum ainda que com sacrifícios
pelo crescimento do desemprego, a Conferência Na- de privilégios e garantias para a atual política em de-
cional dos Bispos do Brasil afirma que continua pre- trimento do povo?"
sente, e até aumenta, o trabalho escravo no País. E E não se alegue que o desemprego é uma rea-
dificilmente se consegue apurar os números reais de Iidade internacional. É verdade. Mas nos diferentes
trabalhadores escravos e identificar suas vítimas. países há importantes programas em favor do cres-



Outra realidade que também vai ser
constatada é a concentração da renda. É
muita coisa na mão de poucos. E se olhar
mos para esta concentração da renda, ela,
em boa parte, é resultado deste modelo
neoliberal, que exclui o trabalho, substitui a
primazia do trabalho pela jogatina que vai
das bolsas aos bingos. Nós vamos constatar
que essa concentração é, também, o resul
tado de atos de corrupção.

Não é difícil olhar quem tem as coisas,
quem possui os bens; onde estão acumula
dos os patrimônios; onde estão as empre
sas; onde está quem decide, sobretudo na
comunicação, ql:Je é um moderno instrumen
to de dominação.

- Então, era por isso que eu dizia que é
com muita alegria e muita felicidade que nós
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cimento e do emprego, como na Europa, no Japão 'grande número de pessoas e presidido por nosso ar-
ou mesmo na China. Nesses países, gigantescos cebispo, D. Paulo Ponte.
projetos públicos de desenvolvimento estão sendo Quero ler para que fique nos Anais desta Casa
iniciados, visando enfrentar a crise com o crescimen- o pronunciamento do Prefeito da Capital, Dr. Jackson
to, e não como ocorre no Brasil, com o atraso a re- Lago, que sintetiza, de maneira clara e objetiva, os
cessão, os juros escandalosos e medidas de arrocho reais motivos da tragédia do desemprego em nosso
contra os trabalhadores, os aposentados e os servi- País. Diz ele:

dores públicos. D. Paulo Ponte, membros da Igreja,
O quadro brasileiro é sombrio e são dramáticas senhores secretários, senhoras e senhores.

as perspectivas do futuro, com evidentes perigos Honrados com o convite para que a
para a paz social e a estabilidade institucional. A Prefeitura estivesse aberta neste domingo,
esse respeito, é importante citar aqui a apropriada 21 de fevereiro, e que nós, administradores
advertência do bispo de Duque de Caxias, no Esta- e dirigentes municipais, aqui estivéssemos
do do Rio de Janeiro, D. Mauro Morelli, Presidente quando da passagem, rumo à Praça Maria
da Associação para Projetos de Combate à Fome: Aragão, deste ato da abertura da Campanha
"A democracia não convive nem prospera com a da Fraternidade, nós nos alegramos. Nos
fome e a miséria". . alegramos sobretudo pelo seu expressivo

O Presidente Fernando Henrique não tem uma lema: "Sem trabalho... Por quê".
iniciativa visando modificar esse quadro, e seu Go- Se não encontrarmos as causas, se
vemo se dobra serVilmente às imposição do Fundo não tivermos o conhecimento das mesmas,
Monetário Internacional, cujas políticas são hoje critica- se não fizermos um diagnóstico delas, nós
das nas grandes potências capitalistas e comprovada- iremos ficar a vida inteira nos batendo e não
.mente negativas e desastrosas nos países que a elas atingindo nossos objetivos. Então, é com
se submetem. Em vez de receber a campanha como alegria que nós nos fixamos no tema desta
uma valiosa contribuição à luta pela solução do proble- Campanha, porque, certamente, a busca da
ma do emprego, acusou a Igreja de ingênua. origem da falta de trabalho vai apontar para

A resposta da Igreja a Fernando Henrique foi algumas razões. Uma delas é a substituição
peremptória e contundente, na voz de um dos seus do trabalho, algo que sempre foi inerente à
bispos mais representativos, D. Demetrio Valentini, dignidade humana, pela financeirização do
responsável pela Pastoral Social da CNBB. Disse mundo, pelo jogo, pela jogatina, que recebe
ele ao Jornal do Brasil: "Se houve ingenuidade, foi o nome de globalização e é defendida por
do Governo, ao achar que a abertura indiscriminada todos os que se dizem neoliberais. E, o mais
ao mercado internacional não traria problemas sé- grave, até pelos que não se dizem neolibe-
rios, ao acreditar piamente nesta abertura, abrindo rais.
mão de instrumentos válidos de uma política econo
mica soberana. Desqualificar a posição da Igreja é
que seria uma ingenuidade. Ou, até pior, é um erro
político do governante desqualificar uma proposta de
discussão, abrindo mão de um canal importante para
discutir o problema com profundidade e seriedade".

Do meu Estado, o Maranhão, Sr. Presidente,'
onde se registra uma das maiores- taxas de desem
prego do País, tenho recebido manifestações de
grande apoio à Campanha da Fraternidade, que me
chegam não apenas de São Luís, mas também dos
mais distantes dos Municípios.

O Arcebispado maranhense lançou a campa
nha num grande ato na Praça Maria de Aragão, cujo
nome evoca uma das maiores lutadoras da nossa
terra pela justiça social.

Antes de chegar à praça, realizou-se um ato de
apoio na Prefeitura de São Luís, assistido por um
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recebemos o convite da Diocese - e aqui O que é imoral, Sr. Presidente, não é o FMI vir
nos encontramos, para que a Prefeitura esti- aqui impor um desconto previdenciário de 400 milhões
vesse aberta, com o Prefeito, os secretários de reais, de setembro a: "dezembro deste ano, para os
e dirigentes municipais reunidos para rece- militares. Isso não é imoral, não.' Imoral é a equipe
ber a Igreja. Nós temos certeza de que à econômica, o Governo brasileiro, aceitar isso.
medida que o povo, com sua força e com a Até na "zona", Sr. Presidente, a prostituta im-
confiança que tem na Igreja, quando ela põe limites. Neste País não há limites. É pior do que
está apontando as verdadeiras causas da a casa da "mãe Joana". Vale tudo: dedada na ore-
falta de trabalho, o nosso povo vai tomar po- lha, no nariz ou aonde for. Vale tudo! Isso é uma ver-
sições q':Je vão mudar este quadro e torna- gonha! Que descontem 50% dos militares, mas que
rão possível a solução desse dramático pro- não aceitem essa pouca vergonha de virem uns va-
blema. gabundos dos Estados Unidos impor aqui o descon-

Sr. Clementino Coelho, § 22 do art. 18 to previdenciário aos militares. Aí é que não dá para
do Regimento Interno deixa a cadeira da aceitar. Que se vote aqui 80% de desconto previden-
presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito ciário para os militares, mas que não se compre Par-
Fortes, 12 Vice-Presidente. lamentar com cargos e dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) _ Con- Já está começando muito mal esta nova Legis-
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Antonio latura. E são dívidas impagáveis.
Carlos Biscaia. Agora, Sr. Presidente, como não quero.esculham-

O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT _ RJ. bar, a coisa é séria. Se o Governo quer uma crise,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presiden- vai ter. Na área militar também. Não que os militares
te, quando das comemorações, na última segunda- não devam descontar para a Previdência. Não é
feira, do Dia Internacional da Mulher, foi iniciada na isso. Tenho moral para defender isso porque lutei
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro uma cam- para que os servidores civis também não descontas-
panha para se colocar uma mulher no Supremo Tri- sem aquele absurdo para a Previdência.
bunal Federal. Há cabos ganhando seiscentos reais por mês,

Na medida em que se busca cada vez mais a com vinte anos de serviço, trabalhando, no mínimo,
democratização do Poder Judiciário e a valorização setenta horas por semana. Vão descontar 60 reais
da mulher, é indispensável que essa campanha, que no seu contracheque, e para quê? Para cortar de
já conta com o apoio de diversos segmentos da so- seu filho o pirulito, que é única diversão que o garoto
ciedade civil, alcance um resultado proveitoso. É tem no sábado, mais nada?
uma campanha que visa não só à valorização da Esta Casa pode mudar. E se tiver moral, muda..
mulher, mas também à modificação dos critérios de Caso contrário, vou começar a negociar meu voto
preenchimento dos Tribunais Superiores neste País. também. Posso sair rico ao longo de quatro anos.

Esta é a comunicação que faço a V. Exª, agra- Tenho falado muita coisa que envolve corrup-
decendo a oportunidade da intervenção. ção - agora, uma CPI de fora -, como tenho falado

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Con- da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro.
cedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Jair Tem uma caixinha para um Senador e meia dúzia de
Bolsonaro. Deputados. Ignorante e desinformado é aquele que

O SR. JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or- pensa que os que votam 100% com o Governo es-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu tão aqui vivendo do seu salário.
não quero partir para a esculhambação, se bem que O Parlamento votou, em janeiro, o desconto
o momento é até apropriado, porque eu teria que co- previdenciário para nós também. E todo mundo re-
meçar pedindo o Ronald Biggs para Presidente do clama de salário. Por quê? Porque não vive disso.
Brasil. Este nosso Parlamento tem tudo para mudar a

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - A partir de agora. Ou muda, ou se esculhamba. Breve-
Mesa solicita à Taquigrafia que revise os termos mente será fechado novamente. Por militar? O mili-
considerados anti-regimentais. tar não fechÇ)u o Congresso em 1964, quem fechou

O SR. JAIR BOLSONARO - Eu acho que não foi o povo.
falei nada de mais, porque ele foi o único neste mun- Há dissidência entre a própria equipe do
do que roubou lá fora e trouxe aqui para dentro. Governo. O jornalista Márcio Moreira Alves fazia
Quase todos roubam aqui e levam para fora. # parte da equipe do Governo. E de novo, no jornal O
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Globo de hoje, ele dá um cacete no ex-Presidente O que machuca, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
do' B~mco Central e informa que ele agora voltou a Parlamentares, é que praticamente metade desta
ensinar Economia na PUC para que seus alunos Casa é composta de companheiros novos, que cer-
prossigam no seu trabalho de esculhambar nosso tamente vieram imbuídos do espírito de mudanças,
~aís - se é que no futuro ainda existirá Brasil. de novas propostas e expectativas para a sociedade

Conclamo os companheiros: vamos mudar. brasileira, mas lamentavelmente foram conduzidos
Não adianta cada um 'pensar em si. O Brasil somos pelas suas Lideranças a votar de acordo com a
todos nós. Enquanto cada um estiver pensando em chantagem. IISe não aprovarem a CPMF, não sairá o
si próprio, não teremos Brasil amanhã. acordo com o FMI, e a situação vai piorarll

• Valem-se
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) "7 A da mesma catilinária da época em que se aprovou a

Mesa reitera à Taquigrafia que tome as devidas pro- contribuição dos inativos: IISe não aprovarem a con-
vidências em relação aos termos anti-regimentais tribuição dos inativos, o dólar vai subir, e a bolsa vai
usados pelo Deputado Jair Bolsonaro durante seu cair

ll

• O pior é que, mesmo aprovando a contribuição
pronunciamento. dos inativos, o dólar disparou e a bolsa caiu.

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) _ Com Na verdade, estamos caminhando de forma er-
a palavra, pela ordem, o Deputado Arnaldo Faria de rada por nossa culpa. Nós é que devemos fazer as

propostas, criar a agenda para superar as dificulda-
Sá. des econômicas. Não adianta culparmos as turbu-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. lências. Nós as estamos causando, porque não es-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tamos tendo linha de ação e de conduta.
te, Sr'ls e Srs. Parlamentares, na madrugada do'dia Ontem recebi denúncia de que a área da Saú-
de hoje demonstramos total insensibilidade com a si- de está deixando de repassar dinheiro às Santas
tuação econômica. Casas. Isso tudo para elas deixarem de atender e,

Já passa o País por grave recessão, por uma assim, outros reclamarem de que falta dinheiro e a
taxa de desemprego nunca antes observada, e esta- CPMF ser aprovada e, depois, novamente o dinheiro
mos onerando ainda mais a cadeia produtiva e, pior, par~ as Santas Casas ser liberado. Esta é a maior
onerando-a em cascata. Certamente, a recessão au- excrescência. Brincar com pacientes terminais, criar
mentará, assim como Q-número de pessoas desem- condições de falta de recursos da Santa Casa para
pregadas. dizer que, se aprovar a CPMF, o dinheiro da Santa

São essas as medidas que têm de ser aprova- Casa sai.
das, a toque de caixa, para cumprir os acordos inter- Mesmo que a CPMF seja aprovada, há o inter-
naci,onais com o Fundo ~onetário Internacional. regno para sua cobrança - serão precisos noventa

Mesmo tendo votado contra a CPMF em sua dias para ela entrar em vigor. Então, como é que di-
primeira versão e contra sua prorrogação, eu teria zem às Santas Casas que, se for aprovada a CPMF,
condições de reformular minha posição caso fossem o dinheiro aparecerá? Isso não tem lógica! .
embutidas na medida propostas de garantia da reto- Não tem lógica porque, aprovada a CPMF em
mada do emprego. Parte da população brasileira primeiro turno esta semana, voltará semana que
aproxima-se da convulsão social em decorrência da vem e, lamentavelmente, o rolo compressor do Go-
falta de perspectiva, de esperança e de horizonte. verno vai funcionar e será aprovada também. Contu-
Essas pessoas estão à beira de uma situação total- do, não entrará imediatamente no caixa do Governo.
mente esdrúxula, numa encruzilhada sem saída. Se E o dinheiro, que não existe hoje para as Santas Ca-
tivessem sido adicionadas ao proj~to que trata da sas, existirá amanhã, antes da entrada em vigor ..da
CPMF propostas de recuperação dos empregos e cobrança da CPMF. É uma clara armação, uma ar-
de retomada do crescimento, talvez eu pudesse re- mação desleal, desonesta, desumana. Não quero
formular meu voto. usar os adjetivos que certamente seriam necessá-

Tenho absoluta consciência de que a medida rios para que o Presidente, regimentalmente, não
adotada na madrugada do dia de hoje, na calada da mande extirpá-los das notas taquigráficas. Mas, car-
noite, é destinada a cumprir parte do acordo com o tamente, os adjetivos que não pronunciarei são
Fundo Monetário Internacional. Ainda que parcela aqueles que merecem ser atribuídos aos que fazem
desta Casa tenha se posicionado contra, o resultado o jogo de surrupiar recursos da Santa Casa apenas
final foi avassaladoramente a favor dos interesses para aprovar a CPMF e, depois de aprovada, ainda
do FMI. que o dinheiro da arrecadação não entre, haverá di-
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nheiro para, encaminhar às Santas Casas. É isso sência de incentivos ao investimet:lto, promovidos pe-
que V. Ex~s estão apróvando. Ias unidades federativas superavitá,rias e saneadas -

O SR. fllCARDO FERRAÇO - Sr. Presidente, os Govemos e as Prefeituras, que fizeram efetivamen-
peço a palavra pela ordem. te o seu dever de casa. Ao mesmo tempo' em que são

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem oferecidas vantagens financeiras às unidades endivi-
V. Ex~ a palavra. dadas, que, em passado não tão remoto, usufruíram

O SR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. de autorizações do Senado Federal para contrair dívi-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presider.l- das em valores superiores aos fixados pela resolução
te, S~s e Srs. Deputados, trago à discussão, nesta que regula o endividamento público, fixada pelo próprio
tarde, o resultado de reflexão de nosso grupo políti- Senado, o Conselho Monetário Nacional impede, atra-
co, no Estado do Espírito Santo, acerca da última vés..de medidas de contingenciamento de crédito, a
Medida Provisória nll 1.811. contratação de operações de crédito para investimen-

A controvérsia política e os danos ao sistema tos por parte de Municípios com as contas equilibra-
econômico, gerados pela moratória mineira no paga- das, rigorosamente dentro dos limites que regem o en-
mento de dívidas refinanciadas pela União, coloca- dividamento público.
ram em evidência a questão da tutela federal sobre O argumento para sustentar o paradoxo de
os créditos a Estados e Municípios. O aparato insti- premiar o endividamento e punir o investimento é
tucional de controle do endividamento de Estados e precário. Segundo a visão predominante na área
Municípios é; tão antigo quanto ineficaz. A tutela fe- econômica, a rolagem das dívidas não altera conta-
deral tem gerado mais distorções, a exemplo das fa- bilmente o saldo global da dívidapública, enquanto a
cilidades para refinanciar dívidas de Estados e Muni- concessão de novas operações de crédito, ainda
cípios desequilibrados, do que avanços, no sentido que voltadas para investimentos, aumenta o estoque
de propiciar condições e mecanismos de responsa- da dívida pública. Segundo ainda esta argumenta-
bilidade fiscal e de promoção do desenvolvimento. ção, haveria redução do déficit público, porque o

Primeiro, foram os Estados, beneficiados pelo custo de financiamento pago pelo Tesouro Nacional
Tesouro Nacional com amplo refinanciamento das é menor do que o pago pelas unidades federadas. O
dívidas. As condiçÕes extremamente favoráveis, argumento é precário, porque representa uma visão
dentre elas o prazo de trinta anos para amortização estática e limitada da realidade.
e as taxas de juros reduzidas, não impediram que al- No instante inicial, é óbvio que a rolagem de dí-
guns Governadores ainda questionassem os termos vidas não aumenta o seu estoque. Entretanto, ao re-
desse refinanciamento, conforme é de amplo conhe- duzir o dispêndio com encargos financeiros dos de-
cimento público. vedores, é também óbvio que se abre espaço para a

Agora é a vez dos Municípios. Menos pretensio- ampliação de outras despesas. Ou seja, em vez de
sa que o programa direcionado aos Estados, a Medida os Governos cortarem despesas para pagar as dívi-
Provisória nll 1.811 fixa condições para o refinancia- das, eles simplesmente podem gastar mais, porque
mento de dívidas municipais. Apesar das taxas de ju- têm reduzidos os pagamentos vinculados à dívida
ros um pouco mais elevadas, também neste caso o contratada.
Tesouro Nacional oferece condições bastante vantajo- O argumento é também precário, porque repre-
sas para o refinanciamento dessas dívidas. Mas as se- senta uma visão limitada das finanças públicas, na
melhanças terminam aí. Tanto no caso dos 'Estado medida em que é estritamente contábil. Como costu-
quanto no caso dos Municípios, a rolagem das dívidas ma dizer o Prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lu-
beneficia principalmente as Unidades mais ricas da cas, "dívida pública é como- colesterol: existe o do
Federação. Vejamos os números: segundo relatório do tipo benefício e o do tipo maléfico".
Banco Central, 97% da dívida mobiliária dos Municí- Dívida pública do tipo benéfico é aquela contra-
pios, que alcançava cerca de 10 bilhões de reais ao fi- tada para realizar investimentos, em volumes, prazos
nal de 1998, são de responsabilidade de apenas duas e condições financeiras compatíveis com a capacida-
cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Considerando as de de pagamento, com a receita de impostos. Dívida
várias modalidades de dívida externa e intema das ca- pública do tipo maléfico é aquela contraída em valores
pitais, São Paulo responde por aproximadamente dois superiores ,à capacidade de pagamento projetada ou
terços do valor global. ainda destinada a financiar despesas correntes, sem

Outra semelhança entre o programa de refi- contrapartida de aumento de capacidade produtiva
nanciamento dos Estados e dos Municípios é a au- do ambiente socioeconômico. Infelizmente, os con-
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ceitos de déficit público adotados pelos colegas eco- que sejam feitos o controle e o acompanhamento. É
nomistas ainda não dão conta dessas nuanças. uma determinação legal da referida legislação, em

Qual seria, então, a alternativa a este modelo relação à aplicação do Fundef.
para controle e limitação do endividamento de Esta- Encaminho também à Mesa dois requerimen-
dos e Municípios? De forma resumida, seria criar as tos: um solicitando ao Sr. Ministro da Educação uma
condições para o desenvolvimento de um mercado avaliação atual doFundef - a lei garante essa avalia-
de crédito ao setor público, sem a proteção da ção - e o outro sobre o salário-educação.
União. De um lado, a União abdicaria de instruir nor- Solicito a V. Ex!! a divulgação do meu pronun-
mas de controle do endividamento das demais Uni- ciamento no programa A Voz do Brasil, no informati-
dades da Federação. Por outro lado, ficaria constitu- vo Jornal da Câmara e na TV Câmara.
cionalmente impedida de avalizar ou assumir dívidas Era o que tinha a dizer. .

públicas. Sr. Heráclito Fortes, 1!J Vice-Presidente
O desenvolvimento do mercado de crédito ao deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-

setor público levaria, entre outros mecanismos, à da pelo senhor Michel Temer, Presidente.
disseminação de instrumentos de auditoria inde-
pendente e à avaliação de risco de crédito das uni
dades federativas, premiando as boas gestões finan
ceiras. Por último, mas não menos importante, o fim
do paternalismo da União com as dívidas dos Esta
dos e Municípios tornaria também o sistema finan
ceiro - inclusive bancos privados - mais responsável
com as operações de crédito ao setor público. Afinal,
não foram poucas as instituições financeiras benefi
ciadas pela recuperação de seus ativos através dos
programas de refinanciamento das dívidas de Esta
do e Municípios.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem

V. Ex'! a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, sei que não é o momento propício, mas solicito a
V. Ex!! que receba o que encaminharei à Mesa.

São dois projetos de lei. Um se refere a dispo
sitivo na Lei n!2 6.194; de 1974, que trata do DPVAT,
e tem o mesmo teor daquele que apresentei na As
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo e que
se transformou em lei.

Esse projeto de lei visa garantir que todos
aqueles que sofrem acidentes automobilísticos - ou
seus parentes - tenham acesso à informação de
como obter o ressarcimento do Seguro Obrigatório.
Essa é uma norma com andamento corriqueiro em
São Paulo, que pretendemos estender a todo o
País.

O segundo projeto de lei altera a Lei n!2 9.224,
de dezembro de 1996, relativa ao Fundef, garantindo
que o conselho, nos âmbitos dos Municípios, dos
Estados, do Distrito Federal e da União, tenha aces
so, através da instituição financeira, aos dados, para
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MATO GROSSO
Uno Rossi PSDB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Presentes de Mato Grosso: 4

PPB
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PT
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PPB
PV
PTB
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PST -PUPSTIPSUPMNlPSD

Alcione Athayde
Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Ayrton Xerez
Carlos Santana
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dina Fernandes
Dr. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Luís Eduardo
Luiz Ribeiro
Marcia Fortes
Miro Teixeira
Pastor Valdeci
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MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp .PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PTB PUPST/PSUPMNlPSD
Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMNlPSD
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PFL
Telmo Kirst . PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 20

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 275
Senhores Deputados. .

O SR. JOSÉ MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ MACHADO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, lastrei-me nos arti
gos 95 e 202 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados para formular a V. Exª a seguinte ques
tão de ordem: tramitam na Casa várias propostas de
emenda constitucional que visam alterar ou revogar
o instituto da medida provisória, previsto no art. 62
da Constituição Federal. Menciono algumas delas:
PEC nQs 13/95, 18/95, 26/95, 52/95, das quais
V. ExD é autor.

Todas foram admitidas pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e, em 1995,
portanto no primeiro ano da Legislatura passada, fo
ram objeto de exame de uma Comissão Especial, da
qual resultou o Substitutivo do Deputado Aloysio
Nunes Ferreira, aprovado na respectiva Comissão
Especial e pronto para ser incluído na Ordem do Dia
deste Plenário e ser votado.

Sr. Presidente, tendo em vista que esse assun
to é palpitante e que o Poder Executivo tem usado
de maneira extremamente extravagante o instituto
das medidas provisórias, que acanha, amesquinha,
abastarda o Poder Legislativo e compromete todo o
processo de construção democrática - e esta Casa,
em muitas ocasiões, tem sido atropelada pela edição

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

Pastor jorge PMDB
Ricardo Noronha. PMDB
J:lresentes do Distrito Federal: 4

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Chico da Princesa.
Dilceu Sperafico
FlávioArns
íris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Presentes do Paraná: 19

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Viana PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 13

Euler Morais
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 8
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e reedição indefinida de medidas provisórias -, ve- Srs. Deputados e das Lideranças. Aqui chegando,
nho, 'nesta questão de ordem, requerer que V. Exll aprovamos, por acordo, um requerimento para retirá-
coloque, de pronto, em votação a PEC nQ 2195 e to- la de pauta em função de algumas divergências com
das a ela apensas, para que votemos o Substitutivo relação ao seu texto. '
do Deputado Aloysio Nunes Ferreira. Refiro-me à PEC nº 513, de 1997, que busca

Era a questão de ordem que desejava formular permitir a utilização de instrumentos processuais,
a V. Exll• como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado quando da apuração da quebra de decoro parlamentar.
José Machado, devo dizer a V. Exll que, na agenda Quero crer que essa matéria tenha identidade
da Casa, o próximo item depois da CPMF será o temática ou, pelo menos, busque regular a mesma
projeto que cuida da modificação do instituto da imu- realidade sobre diferentes aspectos, o que motiva a
nidade. sua decisão correta de pautar a Emenda de Imuni-

Como sabe V. Exll, tenho anunciado pela im- dade Parlamentar.
prensa que o item seguinte será exatamente o da re- Adito a questão de ordem para pedir à Mesa
gulamentação da edição de medidas provisórias. que verifique a possibilidade também de recolocar
Tem V. Exª razão. A proposta de emenda constitu- na 'agenda a PEC nQ 513, que mereceu tal grau de
cional aparelhada para vir ao plenário é precisamen-' unanimidade que, quero crer, pode ser aprovada
te aquela relatada pelo Deputado Aloysio Nunes sem problemas.
Ferreira, que fez uma junção de todas as propostas O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Desde
formuladas na Casa. já, está colocada na agenda a proposta de V. Exll•

Tomarei a cautela de, antes de trazê-Ia para·o O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
plenário, fazer uma reunião de Líderes. É uma'matéria peço a palavrá para uma questão de ordem.
de relevância inquestionável, e não podemos correr O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
o risco de trazer uma proposta de emenda constitu- V. Exª a palavra.
cional dessa envergadura para o plenário com a O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
possibilidade de uma eventual derrota do tema. Por- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na'Ordem
tanto, haveremos de tentar o mínimo de consenso do Dia distribuída hoje, V. Exª colocou, como primei-
entre os Líderes, para qu~ possamos votá-Ia com ro item da pauta, a continuação da discussão do
tranqüilidade. - Projeto de Lei nQ 3.769/8, de 1997, da SrlI Deputada

Sabe também o nobre Deputado - e creio que Maria Elvira, e, como segundo item, a continuação
V. Exª era Líder na ocasião - que fiz reuniões com da votação dà Proposta de Emenda Constitucional
os Líderes para que chegássemos a um texto co- nQ 637/8, de 1999, do Senado Federal.
mum: Naquele momento não foi possível, mas creio Ora, Sr. Presidente, um processo de votação
que a matéria está suficientemente amadurecida. não pode ser interrompido, a não ser pela sua con-

Dando provimento a questão levantada por clusão. Embora a matéria em discussão esteja regu-
V. Exll

, portanto, trarei muito proximamente ao ple- lamentada pelo art. 155, pelo regime de urgência,ur-
nário desta Casa a proposta de emenda constitucional gentíssima, trata-se de uma inversão: c%ca-se em
que restringe a utilização das medidas provisórias. primeiro lugar uma matéria em discussão, em detri-

O SR. JOSÉ MACHADO - Muito obrigado, Sr. mento de uma matéria que está em processo de vo-
Presidente. tação. Por quê? Porque, no momento em que a ma-

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, téria é regulamentada pelo art. 155, a mesma passa
peço a palavra para uma questão de ordem. , a integrar-se ao processo da Ordem do Dia; só após

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem uma ou duas sessões ela volta para a pauta.
V. Exll a palavra. Sr. Presidente, se a matéria está em votação,

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- tem precedência sobre qualquer outra, sobretudo
são do orador.) - Sr. Presidente, faço um aditamento porque não pode ser interrompida, a não ser que se
à questão de ordem formulada pelo Deputado José conclua a sua votação.
Machado. É estranho que se coloque em discussão uma

, Como-é do conhecimento de V. ExII, fui o pri- matéria à frente de outra que está em processo de
meiro subscritor de uma PEC que mereceu, na Co- votação. Interrompeu-se a votação de uma matéria
missão Especial e na Comissão de Constituição e para que se discutisse uma outra; perdeu-se a conti-
Justiça e de Redação, o apoiamento unânime dos nuidade do processo de votação.
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Era esta a questão de ordem que tinha a fazer. sessão de ontem. O encerramento deu-se através
·O·SR.'ARNALDP FARIA DE SÁ - Sr. Presi- de proces~o de votação. Quem decidiu que deveria

dente, peço a palavra pela ordem, para contraditar o interromper o processo de discussão da matéria foi
Deputado Inocêncio Oliveira. esta Casa, através do voto. Então, se a Casa disse

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem que não queria mais discutir aquela matéria e que
V. Exll a palavra. queria dar início à discussão de outra - matéria que,

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. mais do que ser discutida, entrou no processo de vo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projeto tação -, isso nada tem a ver com o fato de a sessão
de lei de autoria da Deputada Maria Elvira estava na ter sido extraordinária ou não. A matéria passou a
pauta da sessão ordinária de ontem. Se não fosse o constar da pauta da sessão ordinária de hoje, por-
encerramento da sessão, ela entraria imediatamente que a Casa decidiu desta maneira.
em processo de votação. A votação aludida pelo - -O ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá não
Deputado Inocêncio Oliveira foi na sessão extraordi- tem a mínima razão. Não houve entendimento. Foi
nária. Sem dúvida alguma, a pauta, salvo melhor juí- através de voto que a Casa decidiu que não devería-
zo, está correta, até porque - um dado adicional - mos votar a matéria.
não há quorum para apreciar matéria constitucional. Homenageio a mulher brasileira em todos os
Com este quorum não podemos apreciar o projeto sentidos. Este projeto conta com a unanimidade da
de autoria da Deputada Maria Elvira, que seria vota- Casa para ser aprovado, mas, a pretexto disso, não
do tendo em vista acordo de Lideranças feito na tar- pode prejudicar o trâmite de matéria em processo de
de de ontem. votação. Do contrário, seria inverter a lógica do pro-

Por estarmos na semana comemorativa do Dia cesso.
Internacional da Mulher, temos de prestar uma ho- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
menagem a todas as mulheres. Não podemos ape- dente, peço a palavra pela ordem.
nas ficar no discurso, na retórica, temos de partir O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
para a ação. V. Ex!! a palavra.

Sr. Presidente, é a contradita. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - As duas Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o nobre Lí-

questões serão examinadas. Quando suspendemos der está equivocado num detalhe. Não vou comentar
ontem a votação do projeto de autoria da Deputada a decisão de V. Exª Não cabe a mim comentá-Ia,
Maria Elvira, a Mesa assumiu o compromisso de que pois V. Exª já decidiu sobre a matéria.
o incluiria na pauta da sessão ordinária. O requerimento votado foi o de prorrogação. A

Embora ponderáveis as razões do Líder Depu- matéria não foi colocada em votação.
tado Inocêncio Oliveira, ex-Presidente desta Casa e O SR. PRESIDEN1E (Michel Temer) - Já está
que sempre muito adequadamente explicita suas decidido, Deputado.
questões, o fato é que o Deputado Arnaldo Faria de O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
Sá também desenvolve uma tese correta, pois real- peço a palavra pela ordem.
mente a sessão de ontem foi ordinária e a sessão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
para a discussão da proposta de emenda constitu- V. Ex!! a palavra.
cional foi extraordinária. O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.

Concluí a sessão ordinária e abri uma extraordi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é sempre
nária, para a proposta de emenda constitucional. De bom que fique claro, inclusive para quem está fora
modo que não há equívoco na presente proposta. da Casa, o porquê de determinados projetos não se-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Pres'iden- rem deliberados pelo Plenário'.
te, peço a palavra pela ordem. V. Exª falou muito bem a respeito da pauta das

O SR. PRESIDENTE· (Michel Temer) - Tem próximas sessões, da questão da imunidade e da
V. Exll a palavra. PEC que trata da regulamentação das medidas pro-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. visórias. Em determinado momento com os Líderes,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidel.1te, no mo- V. ExIA e eu, como Presidente da Comissão de Fi-
mento em que a matéria sai de uma sessão extraor- nanças naquela época, apresentamos um requeri,.
dinária, não mais pertence àquela sessão, mas pas- mento de urgência para ~ estabelecimento da qua-
sa a constar da pauta da ordinária. Além do mais, rentena. Quero dizer que começamos a discutir hoje,
não foi fruto de entendimento o encerramento da na Comissão de Finanças, cujo Relator é o Deputado



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -
Quem estiver de acordo com o requerimento

permaneça como se acha. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, constrangido, volto
a esta tribuna para protestar contra o cerceamento
que estou recebendo por parte do Executivo na fun
ção constitucional para a qual fui eleito: fiscalizar os
atos do Poder Executivo.

Reiteradas vezes o Poder Executivo não res
pondeu a meus requerimentos de informação, como
manda a Constituição, alegando sigilo.

A Mesa Diretora conhece o problema. A Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação da Câma
ra dos Deputados, por duas vezes, já se pronunciou a
respeito do assunto. Portanto, reitero a V. Exll apelo
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Manoel Castro e a Presidente a Deputada Veda É importante a contribuição que esta Casa dá neste
Crusius,. um substitutivo que virá para o plenário ra- momento, na medida em que votamos esse projeto,
pidamente, tendo aqui, com certeza, uma decisão. dando algo mais que uma mera contribuição, so-

Comunico a V. Ex!! que hoje' assistimos à apre- mando-se a isso o aspecto da saúde, mesmo que al-
sentação do trabalho do Deputado Manoel Castro e, guns tenham de forma equivocada tratado somente
certamente, logo chegaremos a um entendimento do seu aspecto estético. Aliás, toda mulher já era so-
com relação à quarentena para os ex-Diretores do bejamente merecedora desse tratamento. Portanto,
Banco Central. era nossa obrigação, enquanto Parlamentares, a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se manutenção dessa matéria na Ordem do Dia de
passar à apreciação da matéria que está sobre a hoje.
mesa e da constante da Ordem do Dia. Por isso, o Partido dos Trabalhadores encami-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) nha contra o adiamento da votação deste projeto.
- 1 - O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem re-

PROJETO DE LEI Nº 3.769-B, DE 1997 visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
(Da srª Maria Elvira) A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem

Continuação da discussão, em turno revisão da oradora.) - Sr. Presidente, num acordo
único, do Projeto de Lei nº 3.769-A, de 1997, com a Liderança, também defendemos a retirada do
que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia projeto de pauta. Esse projeto é de minha autoria.
plástica reparadora da mama pela rede de Então fico à vontade para dizer que não há constran-
unidades integrantes do Sistema Único de gimento algum.
Saúde - SUS, nos casos de mutilação decor- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
rentes de tratamento de câncer, tendo parecer Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
da Comissão de Seguridade Social e Família, vota "sim", sobretudo porque entendemos que o pro-
li); e da relatora designada pela Mesa em jeto é importante e deve ser votado por unanimidade
substituição à Comissão de Constituição e nesta Casa. Parabenizo a ilustre Deputada Maria EI-
Justiça e de Redação, pela constitucionalida- vira pela iniciativa, mas estamos num processo de
de, juridicidade, e técnica legislativa, com votação de matéria fundamental. Por isso, o PFL
emenda (Relatora: srª Nair Xavier Lobo). vota pela retirada do projeto de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Sobre a O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re-
mesa o seguinte requerimento: Excelentíssimo visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota

"sim".Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:
Requeremos, nos termos regimentais, a retira

da de pauta do Projeto de Lei nº 3.769-B, de 1997,
da Deputada Maria Elvira.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Arnaldo Madeira, Líder do Governo - Odelmo Leão,
Líder do PPB - e Roberto Jefferson, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..:.. Em vota
ção o Requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT é contra
a retirada de pauta.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB é a favor da
retirada de pauta.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Traba
lhadores, desde a discussão da matéria ontem, insistiu
na oportunidade de votar um projeto dessa grandeza.
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no sentido de que decida de uma vez por todas a Emenda Aglutinativa nº 1
questão dos requerimentos de informação. Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O apelo com fundamento:
de V. Exll é mais do que oportuno, nobre Deputado
Cunha Bueno. A Mesa decidirá a matéria, em defini- 1) na Emenda substifutiva global de n9 10/99,
tivo, nos próximos dias. de autoria do Deputado Miro Teixeira e outros, e

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) 2) no texto da Emenda n2 3/99, do Deputado
_ 2 _ Luiz Antônio Fleury.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Propomos a fusão dos dispositivos para que
N~ ç37-B, DE 1999 esta última passe a compor a redação dada à pri-

(Do Senado Federal) meira, constituindo um só texto, verbis:

Continuação da votação, em primeiro "Art. 12
..

turno, da Proposta de Emenda à Constitui- Art. 75. Compete à União instituir, pelo
ção nll 637-A, de 1999, que prorroga, alte- prazo, improrrogável, de 12 meses, obser-
rando a alíquota, a contribuição provisória vando o disposto no § 69 do art. 195, a co-
sobre movimentação ou transmissão de va- brança da contribuição provisória sobre mo-
lores e de créditos e direitos de natureza fi- vimentação ou transmissão de valores e de
nanceira, a que se refere o art. 74 do Ato créditos e direitos de natureza financeira,
das Disposições Constitucionais Transitó- fonte adicional de recursos, cujo produto de
rias; tendo pareceres: da Comissão de sua arrecadação será destinado, integral-
Constituição e Justiça ê de Redação, pela mente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao
admissibilidade, contra os votos dos Deputa- custeio da previdência social, sendo vedada
dos Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia, José qualquer redução compensatória de outras
Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ricar- fontes de recursos que tenham por objetivo
do Barros e Colbert Martins e, em separado, reduzir o aporte de responsabilidade do Te-
dos Deputados Jarbas Lima, Coriolano Sa- souro Nacional".
les, José Genoíno e Nílson Gibson (Relator: § 19 A alíquota máxima da contribui-
Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da Comissão ção, fixada em lei, será de vinte centésimos
Especial, pela aprovação desta e, pela ad- por cento pelo tempo previsto no caput.
missibilidade e, no mérito, pela rejeição das § 22 Do total do produto da arrecada-
Emendas n2s 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 12 ção desta contribuição, 80% será destinado
apresentadas na Comissão, contra os votos ao Fundo Nacional de Saúde, pertencendo o
dos Deputados Antonio Carlos Biscaia, restante à. previdência social.
Avenzoar Arruda, Fernando Ferro, Geraldo § 32 O total das contribuições provisó-
Magela, José Roberto Batochio, Eduardo rias sobre movimentação ou transmissão de
Campos e Marcos Cintra. Apresentaram vo- valores e de créditos e direitos de natureza
tos em separado os Deputados José Rober- financeira, efetivamente pagas, poderá ser
to Batochio, Luiz Antonio Fleury, Marcos deduzido na declaração de ajuste anual do
Cintra, Eduardo Campos e Euler Morais, e Imposto de Renda.
voto em separado apresentado em conjunto § 42 Os responsáveis pelo recolhimen-
pelos Deputados Angela Guadagnin, Arlindo to tributário das contribuições sobre movi-
Chinaglia, Dr. Rosinha, Geraldo Magela, mentação ou transmissão de valores e de
Antonio Carlos Biscaia, Avenzoar Arruda e créditos e direitos de natureza financeira fi-
Fernando Ferro. Não foram aprovados ne- carão obrigados a emitir extrato, mensal e
nhum dos destaques apresentados. A gratuito, dando ciência ao contribuinte do to-
Emenda n2 11, apresentada na Comissão, tal dos valores deduzidos em suas respecti-
foi considerada insubsistente por não conter vas operações no período.
o número mínimo de assinaturas na forma
do art. 202, § 3"\ do Regimento Interno (Re- Justificação

lator: Sr. Pauderney Avelino). Para aperfeiçoar a PEC nll 637/99 sugerimos a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- presente emenda, na qual aglutinamos as Emendas

bré a mesa as seguintes emendas aglutinativas: de n2 10/99 e 3/99.



Justificação

Para aperfeiçoar a PEC n2637/99 sugerimos a
presente emenda, na qual aglutinamos as Emendas
de n2s 10/99 e 6/99.

Com esta fusão estabeleceremos a cobrança da
CPMF, não somente como uma fonte adicional de re
cursos para a saúde, de forma aceitável e justa aos
olhos da sociedade, (conforme proposta contida na
Emenda n2 10) mas também, como importante instru
mento de controle, fiscalização e combate a sonegação
fiscal (conforme proposta contida na Emenda nll 6).

Estes são os contomos de uma tributação excep
cional e temporária que a sociedade admite discutir. 
Luiz Salomão, Vice-Líder do PDT - Miro Teixeira, lí
der do PDT - José Genoíno, Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NQ 637, DE 1999

Emenda Aglutinativa nll 3

A partir.do conteúdo da Emenda nQ10/99 alte
rar a Proposta de Emenda à Constituição nQ637/99
daseguinte forma: .

.Artigo a ser alterado: Art. 111 .

. >.Dispositiv.oda Constituição: ~rt. 75,caput, do
AQCTó'

"Art. 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 75. Compete à União instituir, pelo
prazo, improrrogável, de 12 meses, obser
vando o disposto no § 62 do art. 195, a co
brança da contribuição provisória sobre mo
vimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira,
fonte adicional de recursos, cujo produto de
sua arrecadação será destinado, integral
mente, ao Fundo Nacional de Saúde e ao
custeio da previdência social, sendo vedada
qualquer redução compensatória de outras'
fontes de recursos que tenham por objetivo
reduzir o aporte de responsabilidade do Te
souro Nacional."

§ 111 A alíquota máxima da contribui
ção, fixada em lei, será de vinte e cinco cen
tésimos por cento pelo tempo previsto no
caput.

§ 211 Dó total do produto da arrecada
ção desta contribuição 80% será destinado
ao Fundo Nacional de Saúde, pertence'1do o
restante à previdência social. . . :

I

§ 311 O total das contribuições provisó-
rias sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natJreza
financeira, efetivamente pagas, poclerá'ser
deduzido na declaração de ajuste: antlaldo
Imposto de Renda.
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Com esta fusão estabeleceremos a cobrança § 42 Os responsáveis pelo recolhimen-
da CPMF, como uma' fonte adicional de recursos to tributário das contribuições sobre movi-
pára a saúde, de forma aceitável e justa aos olhos mentação ou transmissão de valores e de
da sociedade, (conforme proposta contida na Emen- créditos e direitos de natureza financeira fi-
da nll 1b) mantendo a lJlesma alíquota que até então carão obrigados a emitir extrato, mensal e
vigia e que toda sociedade suportava. (Conforme gratuito, dando ciência ao contribuinte do to-
proposta contida na Emenda nIl 6). . tal dos valores deduzidos em suas respecti-

Estes são os contornos de uma tributação ex- v~s operações no período.
cepcional e temporária que a· sociedade admite § 52 No exercício das atribuições de
discutir. - Dr. Hélio, Vice-Líder do PDr - Miro que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Teixeira, Líder do PDT - José Genoíno, Líder do Federal poderá requisitar ou proceder ao
PT. exame de documentos, livros ou registros,

sendo que as instituições responsáveis
pela retenção e pelo recolhimento da con
tribuição provisória, sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira prestarão,
também, à Secretaria da Receita Federal,
todas as informações necessárias à identi
ficação dos contribuintes e os valores glo
bais das respectivas operações, nos termos,
nos prazos e nas condições que vierem a
ser estabelecidos pelo Ministério de Estado
da Fazenda.

Art. 211 Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação."

Emenda Aglutinativa nll 2

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento:

1) na Emenda substitutiva global de nll 10/99,
de autoria do Deputado Miro Teixeira; e

2) no texto da Emenda nll 6/99, do Deputado
Marcelo Déda.

Propomos a fusão dos dispositivos para que
esta última passe a compor a redação dada à pri
meira, constituindo um só texto verbis:



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08631

Modificação proposta pela presente Emenda:
Dê~se ao caput do art. 75 a seguinte redação:

Art. 75. É prorrogada, por doze meses, a
cobrança da contribuição provisória sobre movi
mentação ou transmissão de valores e de cré
ditos e direitos de natureza financeira, de que
trata o art. 74, instituída pela Lei nO 9.311, de 24
de outubro de 1996, modificada pela Lei n9

9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigên
cia é também prorrogada por idêntico prazo.

Justificação

A presente emenda aglutinativa visa, compati
bilizando o texto da PEC n9 637/99 com o da emen
da que pretendemos fundir, reduzir o prazo de vigên
cia da CPMF de 36 para 12 meses. Dessa forma,
serão criadas as condições para que uma eventual
reinstituição do tributo seja realizada no contexto de
uma ampla reforma 'tributária capaz de atenuar as
graves imperfeições de que padece o sistema tribu
tário brasileiro. Este se transformou, ao longo dos
anos, numa verdadeira colcha de retalhos, que vem
abrigando toda sorte de alterações casuísticas, na
forma de novos impostos e incentivos fiscais, que
nada mais fazem do que agravar o caráter perverso
do regime de imposição tributária.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - José Genoíno,
Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 637, DE 1999

Emenda Aglutinativa nll 4

A partir do conteúdo da Emenda nO 8/99 alterar
a Proposta de Emenda à Constituição nO 637/99 da
seguinte forma:

Artigo a ser alterado: Art. 1°
Dispositivo da Constituição: Art. 75, § 1°, do

ADCT.
Modificação proposta pela presente Eman-

da:
Dê-se ao § 1° do art. 75 a seguinte redação:

"Art. 75 ..
§ 10 Observado o disposto no § 6° do

art. 195 da Constituição Federal, a alíquota
da contribuição será de trinta e oito centési
mos por cento, nos primeiros doze meses. e
de trinta centésimos, nos meses subseqOen
tes, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia
ou restabelecê-Ia, total ou parcialmente, nos
limites aqui definidos, assegurada a iseJlção

do recolhimento da contribuição nos lança
mentos a débito em contas correntes e de
poupança até 'o valor mensal de R$600,00
(seiscentos reais)."

Justificação

A presente emenda aglutinativa objetiva isen
tar os lançamentos a débito em conta corrente e em
contas de poupança até o valor de R$600,00, apu
rados mensalmente. Com isso,·pretendemos deso
nerar do tributo um segmento significativo de pe
quenos correntistas e conferir-lhes um tratamento
semelhante ao concedido para o contribuinte do Im
posto de Renda, que recebe isenção para a faixa de
rendimentos até R$900. Como se observa, a medi
da é plenamente adequada com a prática tributária
adotada no País.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - José Genoíno
Líder do PT - Antonio Carlos Blscaia, PT.' '

Emenda Aglutinativa n2 5

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento:

1) na Emenda substitutiva global de nO 10/99,
de autoria do Deputado Miro Teixeira e outros, e

2) no texto da Emenda nO 2199, do Deputado
Pompeo de Mattos e outros.

Propomos a fusão do § 1° da Emenda nO 10 com
a Emenda nO 2199, constituindo um só texto, verbis:

§ 1° A alíquota'máxima da contribuição,
fixada em lei, será de vinte e cinco centésimos
por cento pelo tempo previsto no caput. Sen
do o produto da arrecadação, antes de ser re
passado ao Fundo Nacional de Saúde, retido
pejas instituições responsáveis pela sua co
brança e creditado aos fundos estaduais e
municipais, na proporção percentual de 22,5 e
21,5, respectivamente, sem prejuízo dos ou
tros repasses."

Justificação

Para aperfeiçoar a PEC n2 637/99 sugerimos a
presente emenda, na qual aglutinamos as Emendas
nOs 10/99 e 2199.

Com esta fusão visa se garantir o repasse ime
diato dos recursos destinados aos fundos estaduais
e municipais.

Estes são os contornos de uma tributação ex
cepcional e tem·porária que a sociedade admite dis
cutir. - Pompeo de Mattos, Vice-líder do PDT 
Miro Teixeira, Uder do PDT - José Genoíno, Uder
doPT.



PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 637-8, DE 1999

Emenda Aglutlnativa n2 7

A partir do conteúdo da Emendas nº 3/99-CE,
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e do § 12

do art. 75, cOnstante do art. 12 da Proposta de
Emenda Constitucional nº 637-8/99, a seguinte re
dação, altere-se a redação do art. 75, § 12, constan
te do art. 12 da PEC nQ 637-8/99 para a seguinte:

"Art. 75 ..
§ 12 Observado o disposto no § 62 po

art. 195 da Constituição Federal, a alíquota
de contribuição será de vinte centésimo por
cento, nos primeiros doze meses, e de trinta
centésimo nos meses subseqüentes, facul
tado ao Poder executivo reduzi-Ia ou resta
belecê-Ia, total ou parcialmente, nos limites
aqui definidos."

Justificação

A presente emenda aglutinativa objetiva conjugar
os critérios constantes da Emenda n23-Ce, com o pro
pósito do texto original, fixando, para os primeiros doze
meses de vigência da CPMF, a alíquota de 0,2% e,
para o período restante, 0,3%. trata-se de tentativa de
impedir, efetivamente, a imposição tributária nos níveis
propostos, que implicam, de fato, 90% de acréscimo
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PROPOSTA DE EMENDA execução do orçamento do Ministério da Saúde, foi
CONSTITUCIONAL N2 637, DE 1999 possível concluir que o primeiro ano de cobrança da

CPMF, em 1997, apresentou um valor de repasse
para a saúde quase equivalente àquela existente em
1995, quando a contribuição não era cobrada. Na
quele período, verificou-se um aumento real de ape
nas R$687 milhões, num contexto em que o valor da
CPMF havia atingido R$5,4 bilhões. Já no segundo
ano de vigência da CPMF, em 1998, os repasses
para o Ministério da Saúde apresentaram queda de
9%, em relação a 1997, contrastando com a conjun
tura altamente favorável na cobrança da CPMF, cujo
valor liquidado obteve um aumento real de pouco
mais de 21%.

Enfim, entendemos que a presente emenda
possui virtudes inegáveis porque resguarda a área
da Saúde das inconstâncias orçamentárias, amplia a
transparência na alocação dos gastos orçamentários
e reduz espaço de manobra para desviar recursos
da área social, o que a torna merecedora do apoio
.dos nobres pares.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Antonio
Carlos Biscaia, PT - José Genoíno, Líder do PT.

Emenda Aglutinativa n!! 6

A partir do conteúdo da Emenda n210/99, alte
rar a Proposta de Emenda à Constituição n2 637/99
da seguinte forma:

Artigo a ser alterado: Art. 12

Dispositivo da Constituição: Art. 75, § 12, do
ADCT.

Modificação proposta pela presente emen-
da:

Dê-se ao § 12do art. 75 a seguinte redação:

Art. 75 .
§ 12 Observado o disposto no § 62 do

art. 195 da Constituição Federal, a alíquo
ta da contribuição será de trinta e oito cen
tésimos por cento, nos primeiros doze me
ses, e de trinta centésimos, nos meses
subseqüentes, facultado ao Poder Executi
vo reduzi-Ia ou restabelecê-Ia, total ou par
cialmente, nos limites aqui definidos, asse
gurando-se nunca menos de 10% do total
das recitas correntes da União na manu
tenção e desenvolvimento da Saúde.

Justificação

A presente emenda aglutinativa visa fundir com o
texto da PEC n2 637/99, disPositivo contido na Emen
da n210199 que determina a aplicação no setor saúde,
nunca menos de 10% do total das receitas correntes
da União.

Como se observa, a,emenda procura estabelecer
um piso para os gastos com o setor saúde, num mon
tante que corresponde, atualmente, a R$21 bilhões,
superior, portanto, ao valor da dotação orçamentária
para o exercício de 1999, de R$19,5 bilhões.

Essa iniciativa busca, acima de tudo, garantir
o aporte regular de recursos para a área de saúde,
um setor de importância vital no atendimento de de
mandas básicas da população, e conceder-lhe um
tratamento semelhante àquele que é conferido à
educação.

Essa preocupação é pertinente porque a expe
riência recente de instituição da CPMF revela que,
ao contrário de aprimorar os serviços de saúde pres
tados pelo Estado, a criação do tributo serviu, isto
sim, para estabelecer um teto de dispêndios, permi
tindo que fontes tradicionais da seguridade fossem
desviadas para finalidades diversas. De fato, a p~rtir

de dados fornecidos pela Assessoria de Orçamento
da Câmara dos Deputados sobre a variação real da



Emenda Aglutinativa n2 10

A partir do conteúdo das Emendas nll 3/99-CE,
do Deputado. Luiz Antônio Fleury e outros, e do § 1li

do art. 75, constante do art. 1li da Proposta de
Emenda Constitucional nll 637-B/99, altere-se a re
dação do art. 75, § 111, constante do art. 1º da PEC
nll 637-B/99 para a seguinte:

"Art. 75 ..
§ 1º Observado o dispo'sto no § 62 do

art. 195 da Constituição Federa', a alíquota
de contribuição será de vinte centésimos
por cento, nos primeiros doze meses, e de
trinta centésimos nos meses subseqüentes,
facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou
suprimi-la."

Justificação

A presente emenda aglutinativa objetiva conju
gar os critérios constantes da Emenda nº 3-CE,
com o propósito do texto original, fixando, para os·
primeiros doze meses de vigência da CPMF, a alí
quota de 0,2% e, para o período restante, 0,3%.
Trata-se de tentativa de impedir, efetivamente, a im-

Justificação

A presente emenda aglutinativa objetiva conju
gar os critérios constantes da Emenda n1l 3-Ce, com
o propósito do texto original, fixando, para os pri~
ros doze meses de vigência da CPMF, a alíquota de
0,2% e para o período restante, 0,3%. Trata-se de
tentativa de impedir, efetivamente, a imposição tribu
tária nos níveis propostos, que implicam, de fato,
90% de acréscimo aos níveis anteriormente pratica
dos. Além disso, suprime-se a prerrogativa do executi
vo de, uma vez sendo reduzida, restabelecê-Ia, mas
permite-se, em vez disso, a sua supressão total. .

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT - Deputado Antônio Carlos Biscaia,

PT - RJ - Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB 
SP - Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 637-B, DE 1999

Emenda Aglutinativa n2 9

A partir do conteúdo da Emenda nll 3/99-CE,
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e do § 1º
do art. 75, constante do art. 1li da Proposta de
Emenda Constitucional nll 637-B/99, altere-se a re-
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aos níveis anteriormente praticados. Além disso, su- dação do art. 75, § 1º, constante do art. 1º da PEC
prime-se a prerràgativa: do executivo de, uma vez nº 637-B/99. para a seguinte:
sendo reduzida, restabelecê-Ia, mas permite-se, em
vez disso, a sua supressão total. ~A~~ ~b~~~~d~'~"di'~P~~t~'~ § 6º do

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno, art. 195 da Constituição Federal, a alíquota de
Líder do PT - Deputado Antônio Carlos Blscala, contribuição será de vinte centésimos por cen-
PT - RJ - Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB - to, nos primeiros doze meses, e de trinta cen-
SP - Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT. .tésimos nos meses subseqüentes, facultado

PROPOSTA DE EMENDA ao Poder Executivo reduzi-Ia ou suprimi-Ia."
CONSTITUCIONAL N1I 637-B, DE 1999 Justificação

Emenda Aglutlnatlva n2 8 A presente emenda aglutinativa objetiva conjugar
A partir do conteúdo da Emenda nll 3/99-CE, os critérios constantes da Emenda nº 3-CE, com o pro-

do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e do § 1º pósito do texto original, fixando, para os primeiros doze
do art. 75, constante do art. 1º da Proposta de meses de vigência da CPMF, a alíquota de 0,2% e,

. Emenda Constitucional nll 637-B/99, altere-se a re- para o período restante, 0,3%. Trata-se de tentativa de
dação do art. 75, § 111, constante do art. 111 da PEC impedir, efetivamente, a imposição tributária nos níveis

.nll 637-B/99 para a seguinte: propostos, que implicam, de fato, em 90% de acrésci
mo aos níveis anteriormente praticados. Além disso,

~~ ~b~~~~d~'~"di~p~~t~'~~"§'6~'dO suprime-se a prerrogativa do Executivo de, uma vez
art. 195 da Constituição Federal, a alíquota de sendo reduzida, restabelecê-Ia, mas permite-se, em
contribuição será de vinte centésimo por cen- vez disso, a sua supressão total.
to, nos primeiros doze meses, e de trinta cen- Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
tésimos nos meses subseqüentes, facultado Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT-
ao Poder Executivo reduzi-Ia ou restabelecê- RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu-
la, total ou parcialmente, nos limites aqui defi- tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.
nidos." PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 637-B, DE 1999



Art. 75 ..

Emenda Aglutlnativa n2 12

A partir do conteúdo do § 1Q do art. 75 do
ADCT da Constituição Federal, constante da Emen
da nQ11/99- CE, do Deputado Miro Teixeira e ou
tros, e do § 212 do art. 75, constante do art. 112 da Pro
posta de Emenda Constitucional nQ637-B/99, altere-

O assalariado com uma única fonte de
renda, conforme declaração anual do Impos
to de Renda, terá direito à devolução da
quantia paga em razão de contribuição pro
visória sobre movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e tributos de nature
za financeira, a partir de 12 de julho do ano
subseqüente ao da cobrança.

Ao final de cada exercício fiscal, as
pessoas jurídicas deduzirão do Imposto de
Renda devido o valor pago a título de CPMF
nas aquisições de mercadorias utilizadas na
industrialização, comercialização ou na pres
tação de serviços."

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tados João Hernnann Neto; Arlindo Chinaglia; Wel
Ungton Dias; Geraldo Magela; Fernando Ferro; An
tônio carlos Biscaia; Ângela Gauadagnin; Avenzoar
Arruda; Dr. Roslnha; Eduardo Paes; Deusdeth Pan
toja; Geovany Freitas; Waldemir Moka; Agnelo Quei
roz; Régls cavalcante; Fernando Coruja; José Ge
noíno; Aldo Rebelo; Sérgio Miranda.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NQ 637-B, DE 1999
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posição tributária nos níveis propostos, que impli- se a redação do art. 75, § 2Q, constante do art. 1Qda
cam;delato, em 90% de acréscimo aos níveis ante- PEC nQ637/99 para o seguinte:
riormente praticados. Além disso, .suprime-se a prer-
rogativa do Executivo de, uma vez sendo reduzida, ~A;·6~~~~~d~·~·~~~·~·~t~·d~·~~~da_
restabelecê-Ia, mas permite-se, em vez disso, a sua ção, decorrente da alteração da alíquota, nos
supressão total. exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001,

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno, será destinado ao custeio da previdência social,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscala, PT- manutenção e desenvoMmento da saúde.H

RJ; Deputado. Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu-
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT. Justificação

Emenda Aglutinativa n2 11 à PEC n2 637/99 A previsão contida no § 2Qde destinação exclu-
siva do acréscimo de arrecadação para a previdên-

(Resultante da fusão da Emenda nQ10 com o cia social ignora o fato de que é competência do
texto) Tesouro, assim como das empresas e segurados,

Adite-se ao art. 1Qda PEC os seguintes pará- cujas contriQ.uições têm destinação exclusiva para o
grafos: pagamento de benefícios, cobrir eventuais déficits

"Art. 1Q................................................ na previdência, ao passo que a manutenção e de-
senvolvimento da saúde, em face do seu caráter de
direito social não contributivo, não dispõe dos mes
mos meios para o seu custeio. Assim, pelo menos
parte do acréscimo de arrecadação deve ser dirigido
para a saúde.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Blscala, PT
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NQ 637-B, DE 1999

Emenda Aglutinativa n2 13.
A partir do conteúdo das Emendas nQ4/99-CE,

do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e nQ7/99
CE, do Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros,
dê-se ao § 32 do art. 75 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, constante do
art. 1Q da Proposta de Emenda Constitucional nQ

637-B/99, a seguinte redação:

"Art. 75 .
§ 3QRespeitado o disposto no parágrafo

anterior, enquanto for arrecadada a contribui
ção de que trata este artigo, vinte por cento do
resultado da arrecadação correspondente ca
berá à unidade da federação em que ocorrer o
fato gerador e vinte por cento ao município de
origem, que deverão empregá-los, obrigatoria
mente, nos serviços de saúde."

Justificação

Visa a presente emenda aglutinativa, a partir das
propostas apresentadas pelas emendas que lhes dão
suporte, fixar, além da participação dos estados, do DF
e dos municípios na arrecadação da CPMF, em per-



Justificação

Visa a presente emenda aglutinativa, a partir
das propostas apresentadas pelas emendas que
lhes dão suporte, fixar, além da participação dos es
tados, do DF e dos municípios na arrecadação da
CPMF, em percentuais de 20%, respectivamente.
Tais recursos deverão ser destinados ao custeio da
previdência e da saúde, vinculando-se, assim, de
maneira igual à que fica estabelecida para o restante
da arrecadação.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 637-B, DE 1999

Emenda Aglutinativa n2 16

A partir do conteúdo das Emendas n24/99-CE,
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e n27/99
CE, do Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros,
dê-se ao § 32 do art. 75 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, constante do
art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional nº
637-B/99, a seguinte redação:

"Art. 75 .
§ 32Respeitado o disposto no parágra

fo anterior, enquanto for arrecadada a contri
buição de que trata este artigo, dez por cen
to do resultado da arrecadação correspon
dente caberá à unidade da federação em
que ocorrer o fato gerador e vinte por cento
ao município de origem, que deverão empre
gá-los, obrigatoriamente, no custeio da pre
vidência e nos serviços de saúde."
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centuais de 20%, respectivamente. Tais recursos de- CE, do. Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros,
verão ser destinados ao custeio da previdência e da dê-se ao § 32. do art. 75 do Ato das Disposições
saúde, vinculando-se, assim, de maneira igual à que Transitórias da Constituição Federal, constante do
fica estabelecida para o restante da arrecadação, art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional n2

exceto no que tange à previdência, uma vez que o 637-B/99, a seguinte redação:
RGPS é de responsabilidade exclusiva da União.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno, "Art. 75 .
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscala, PT- § 3

2
Respeitado o disposto no parágrafo

anterior, enquanto for arrecadada a contri-
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu- buição de que trata este artigo, vinte por cento
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT. do resultado da arrecadação correspondente

PROPOSTA DE EMENDA caberá à unidade da federação em que ocor-
CONSTITUCIONAL N2 637-B, DE 1999 rer o fato gerador e vinte por cento ao mu-

Emenda Aglutlnativa n214 nicípio de origem, que deverão emPregá-los,
obrigatoriamente, no custeio da previdência e

A partir do conteúdo das Emendas n24/99-CE, nos serviços de saúde."
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e n27/99
CE, do Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros,
dê-se ao § 32 do art. 75 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, constante do
art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional
n2 637-B/99, a seguinte redação:

"Art. 75 ..
§ 32 Respeitado o disposto no parágrafo

anterior, enquanto for arrecadada a contribui
ção de que trata este artigo, dez por cento do
resultado da arrecadação correspondente ca
berá à unidade da federação em que ocorrer o
fato gerador e vinte por cento ao município de
origem, que deverão empregá-los, obrigatoria
mente, nos serviços de saúde."

Justificação

Visa a presente emenda aglutinativa, a partir das
propostas apresentadas pelas emendas que lhes dão
suporte, fixar, além da participação dos estados, do DF
e dos municípios na arrecadação da CPMF, em per
centuais de 20% e 10%, respectivamente. Tais recur
sos deverão ser destinados ao custeio da saúde, vin
culando-se, assim, de maneira igual à que fica estabe
lecida para o restante da arrecadação, exceto 'no que
tange à previdência, uma vez que o RGPS é de res
ponsabilidade exclusiva da União.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 637-B,' DE 1999

Emenda Aglutinatlva n215

A partir do conteúdo das Emendas n24/99-CE,
do. Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, en27/99-
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Justificação·

Visa a presente emenda aglutinativa, a partir
das propostas apresentadas pelas emendas que
lhes dão suporte, fixar, além da participação dos es
tados, do DF e dos municípios na arrecadação da
CPMF, em percentuais de 10% e 20%, respectiva
mente. Tais recursos deverão ser destinados ao cus
teio da previdência e da saúde, vinculando-se, as
sim, de maneira igual à que fica estabelecida para o
restante da arrecadação. .

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N2 637-B, DE 1999

Emenda Aglutinativa nl! 17

A partir do conteúdo das Emendas n24/99-CE,
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e n27/99
CE, do Deputado Antônio Carlos Biscaia e outros,
dê-se ao § 32 do art. 75 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, constante do
art. 12 da Proposta de Emenda Constitucional n2
637-B/99, a seguinte redação:

"Art. 75 .
§ 32 Respeitado o disposto no parágra

fo anterior, enquanto for arrecadada a contri
buição de que trata este artigo, vinte por
cento do resultado da arrecadação corres
pondente caberá à unidade da federação
em que ocorrer o fato gerador e dez por
cento ao município de origem, que deverão
empregá-los, obrigatoriamente, nos serviços
de saúde."

Justificação

Visa a presente emenda aglutinativa, a partir das
propostas apresentadas pelas emendas que lhes dão
suporte, fixar, além da participação dos estados, do DF
e dos municípios na arrecadação da CPMF, em per
centuais de 10% e 20%, respectivamente. Tais recur
sos deverão ser destinados ao custeio da saúde, vin
culando-se, assim, de maneira igual à que fica estabe
lecida para o restante da arrecadação, exceto no que
tange à previdência, uma vez que o RGPS é de res
ponsabilidade exclusiva da União.

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT; Deputado Antônio Carlos Biscaia, PT
RJ; Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB-SP; Depu
tado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

Emenda Aglutinativa nl! 18 à PEC n!! 637/99

(Resultante da fusão da Emenda n2 10 com o
texto)

Adite-se ao art. 75 do art. 1º da PEC o seguinte
parágrafo:

"Art. 12 .

Art. 75 .

§ 32O percentual de transferência do Fun
do Nacional de Saúde aos estados será iguala
do, a partir de janeiro do ano 2000, à base do
maior valor per capita praticado no País."

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -Ivan
Paixão; Agnelo Queiroz; Carlos Santana; Vivaldo
Barbosa; Marcelo Oéda; Fernando Ferro; Angela
Guadagnin; Avenzoar Arruda; Or. Rosinha;
Eduardo Paes; Oeusdeth Pantoja; Geovan Frei
tas; Waldemir Moka; Agnelo Queiroz; Regis Ca
valcanlte; Fernando Coruja; José Genoíno; Aldo
Rebelo; Sérgio Miranda; Miro Teixeira.

Emenda Aglutinativa nl! 19

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento:

1) na Emenda Substitutiva Global n2 10/99, de
autoria do Deputado Miro Teixeira; e

2) no texto da Emenda n2 6/99, do Deputado
Marcelo Déda,

Propomos a fusão do § 42do art. 75 acrescen
tado pelo art. 1º da Emenda n210, com o dispositivo
constante da Emenda nº 6/99, para que seja consti
tuído um só texto, verbis:

"§ 32O total das contribuições provisó
rias sobre movimentação de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira,
efetivamente pagas, poderá ser deduzido na
declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda, ficando a Secretaria da Receita Fe
deral autorizada a requisitar ou proceder ao
exame de documentos, livros ou registros
necessários à identificação dos contribuintes
e os valores globais das respectivas opera
ções, nos termos, nos prazos e nas condições
que vierem a ser estabelecidas pelo Ministério
de Estado da Fazenda."

Justificação

Para aperfeiçoar a PEC n2 637/99 sugerimos a
presente emenda, na qual aglutinamos as emendas
de ngS 10/99 e 6/99.]
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Com esta fusão estabeleceremos a cobrança
da CPMF, não somente como uma fonte adicional
de recursos para a saúde, de forma aceitável e jus
ta ao olhos da sociedade (conforme proposta conti
da na Emenda nº 10), mas também como importan
te instrumento de controle, fiscalização e combate à
sonegação fiscal (conforme proposta contida na
emenda nº 6).

Estes são os contornos de uma tributação ex
cepcional e tempor~ria que a sociedade admite
discutir.

Sala das Sessões, - Luiz Salomão, Vice-Líder
. do PDT; Miro Teixeira, Líder do PDT; José Genoíno,

Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 637, DE 1999

Emenda aglutinativa ng 20

Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento nas emendas nº 4 (do Deputado
Luiz Antônio Fleury e Outros) e nº 7 (do Deputado
Antonio Carlos Biscaia e Outros), propomos a se
guinte emenda aglutinativa:

Acrescente-se ao art. 75 o seguinte parágrafo:

"§ Respeitado o disposto no § 2º, 10%
do resultado da arrecadação corresponden
te pertencerá ao Estado em que ocorrer o
fato gerador, incluído o Distrito Federal, e
20% aos Municípios de acordo com a legis
lação do Fundo de Participação dos Municí
pios - FPM, devendo estas parcelas serem
destinadas ao custeio da Saúde e da Previ
dência."

Justificação

A fusão pretende unir a melhor distribuição de re
ceitas defendida pela emenda nº 4, do eminente Depu
tado Luiz Antônio Fleury, concedendo aos municípios
- principais gestores do SUS - parcela maior do que a
destinada aos estados. Ao mesmo tempo aproveita o
melhor mecanismo de distribuição aos municípios pre
visto na emenda nº 7, acolhe também desta última a
previsão de aplicação dos recursos também para o
custeio da Previdência estadual e municipal.

Sala das Sessões, de março de 1999. - Aldo
Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB - Luiz Salomão, Vice-Líder do PDT.

Emenda Aglutinativa n2 21 à PEC ng 637/99

(Resultante da fusão da Emenda nº 1º com o texto)
Dê-se ao § 1º do art. 75 da emenda nº 1 (reda

ção dada pelo art. 1Q da PEC) a seguinte redação:

Art. 1º .

"Art. 75 .
..........................................................
§ Os bancos infonnarão mensalmente ao

Banco Central os valores arrecadados a título da
contribuição provisória de que trata esta emenda"

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
João Herrmann Neto - Arlindo Chinaglia 
Wellington Dias - Geraldo Magela - Fernando
Ferro - Antonio Carlos Biscaia - Angela Guadagnin
- Avenzoar Arruda - Or. Rosinha - Eduardo Paes
- Oeusdeth Pantoja - Geovan Freitas - Waldemir
Moka - Agnelo Queiroz - Regis Cavalcante 
Fernando Coruja - José Genoíno - Aldo Rebelo.

Emenda Aglutinativa n2 22

Nos terinos do art. 122 do Regimento Interno e
com fundamento:

1) na emenda substitutiva global de nº 1Gí99,
de autoria do Deputado Miro Teixeira e outros; e

2) no texto da emenda nº 8/99, do Deputado
Avenzoar Arruda e Outros~

Propomos a fusão do § 3º do art. 75 acrescen
tado pelo art. 1º da EM 10/99 com o dispositivo
constante da emenda nº 8-99, verbis:

§ 3º O total das contribuições provisórias
sobre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza finan
ceira, efetivamente pagas, poderá ser deduzi
do na declaração de ajuste anual do Imposto
de Renda, sendo a soma das retiradas men
sais de contas correntes ou de poupanças até
o valor de R$600,OO (seiscentos reais) isentas
do recolhimento da contribuição.

Justificação

Para aperfeiçoar a PEC nº 63/99 sugerimos a
presente emenda, na qual aglutinamos as emendas
de nº 10/99 e 6/99.

Com esta fusão estabeleceremos a cobrança da
CPMF, uma fonte adicional de recursos para a saúde,
de forma aceitável e justa aos olhos da sociedade,
(conforme proposta contida na emenda nº 10) e que
leva em conta a capacidade econômica do contribuinte
(conforme proposta contida na emenda nº 6).

Estes são os contornos de uma tributação ex
cepcional e temporária que a sociedade admite dis
cutir. - Celso Jacob, PDT - Miro Teixeira, PDT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Luíza Erundlna,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.
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Emenda Aglutinatlva n2 23 ordem de inscrição que, na prática, pode impossibili-
Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e tar ao autor fazer a defesa da sua emenda, que foi

com fundamento: . objeto de destaque.
1) na emenda substitutiva global de n2 10/99, Portanto, gostaria de saber o procedimento

de autoria do Deputado Miro Teixeira e Outros; e que a Mesa vai adotar. Antecipo a V. Ex''. como au-
2) no texto da emenda n2 3/99, do Deputado tor de uma das emendas destacadas, que o meu en-

Luiz Antônio Fleury. tendimento, que submeto à apreciação da Mesa, é
Propomos a fusão do § 12 do art. 75 acrescen- de que o autor tem prioridade no encaminhamento

tado pelo art. 12 da Emenda 10/99 com o dispositivo da votação da emenda da qual é subscritor.
constante da emenda n2 3/99, verbls: Esta é a questão de ordem que submeto a V. ExD

"§ A alíquota da contribuição, fixada O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolho
em lei, será de vinte centésimos por cento a questão de ordem de V. Ex

ll
•

pelo tempo previsto no caput. O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Justificação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Para aperfeiçoar a PEC n2 637/99 sugerimos a V. Exl a palavra.

presente emenda, na qual.aglutinamos as emendas O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
de n2 10/99 e 3/99. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se lem-

Com esta fusão estabeleceremos a cobrança brarmos o que aconteceu nesta Casa - pelo menos
da CPMF, como uma fonte adicional de recursos no período em que aqui estou, e não estou equivo-
para a saúde, de forma aceitável e justa aos olhos cado -, quando da votação dos destaques existe a
da sociedade, (conforme proposta contida na emen- possibilidade de encaminhamento pelo autor do re-
da n2 10) mantendo a mesma alíquota que até então querimento de destaque e pelos líderes.
vigia e que toda sociedade suportava (conforme pro- Não sei qual é o entendimento da Mesa, mas
posta contida na emenda n2 6) não vejo aquela possibilidade de inscrições de

Estes são os contornos de uma tributação excep- Deputados para encaminhamento çle destaques. O
cionaJ e temporária que a sociedade admite discutir. - autor tem preferência para encaminhar, e, após o
Dr. Hélio, Vice-Líder do POT - Miro Teixeira, Líder do autor, os Líderes. O procedimento é diferente quan-
PDT - Geraldo Magela,' Vice-Líder do PT - Luíza do da votação de projeto de emenda constitucional,
Erundlna, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB. em que há encaminhamentos e inscrições na Mesa.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, Então, solicito a V. ExA que, definitivamente,
peço a palavra para apresentar questão de ordem. esclareça essa questão para podermos encaminhar

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem com calma as discussões de hoje.
V. Ex~ a palavra. .

O SR. MARCELO DÉDA (PT _ SE. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não. Vou esclarecer.

do orador.) - Sr. Presidente, esta questão de ordem se O SR. MARCELO DÉDA _ Sr. Presidente,
prende ao processo de votação dos destaques que es-
tão sobre a mesa e das emendas aglutinativas. peço a palavra pela ordem.

Em primeiro lugar, pergunto à Mesa como se dará O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a votação, porque hoje se introduziu o sistema de inseri- V. Exll a palavra.
ção para encaminhamento e discussão dos destaques. O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão

Há disposição regimental. Vou juntar a prelimi- do orador.) - Sr. Presidente, com minha questão de or-
nar ao mérito. dem não tenho pretensão de abolir o direito daqueles

O art. 192, no seu § 7!l, estabelece que no en- que se inscreveram para encaminhar a favor ou contra
caminhamento da votação de emenda destacada fa- os destaques que estão sobre a mesa. Quero apenas
larão o primeiro signatário, o autor do requerimento preservar o privilégio de ordem regimental que os auto-
de destaque e o Relator. res, tanto do destaque quanto da emenda destacada,

Sr. Presidente, a questão de ordem se prende têm de falar, quando do encaminhamento.
ao fato de que vários autores, ao se dirigirem ao ple- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito
nário e procurarem informações sobre o encamlnha- bem. Acolho a questão de ordem de V. EX-, ressal-
mento da votação, foram informados de que tinham tando que, se o autor do destaque ou da emenda
de se inscrever. Muitas vezes, S. Exas ficaram numa' estiver inscrito em qualquer posição na lista de ins...
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simples apresentados àcrição, terá prioridade absoluta para falar entre os em globo dos destaques
manifestantes, dois a favor e dois contra. PEC nQ 637-B/99.

Deputado -Germàno Rigotto, os Srs. Líderes Sala das Sessões, de março de 1999. - Arnaldo
apenas orientam a bancada. Uma coisa é o encami- Madeira - Líder do Governo, Inocêncio Oliveira - Lí-
nhamento - dois a favor e dois contra; outra é a der do PFL, Henrique Eduardo Alves, 'vice-Iíder do
orientação de bancada. PMDB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Aécio Neves,

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- Líder do PSDB - Roberto Jefferson, Líder do PTB.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem peço a palavra pela ordem.
V. Exll a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. V. Exi a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi aten- -- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi-
tamente a resposta de V. Exll à questão de ordem do são do orador.) - Sr. Presidente, há requerimento de
Deputado Marcelo Déda. preferência para os destaques, antes desta matéria?

O Regimento é claro. Em qualquer discussão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depois
de emenda, falam o seu signatário, o seu autor e o desta votação, há um requerimento de preferência
Relator da matéria. A cláusula geral, em que falam dos Destaques n!JS 10 e 13.
dois a favor e dois contra, não se aplica a este caso. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
É estranha a decisão de V. Ex!. ção o Requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

Apelo a V. Exll para que faça uma verificação. Como vota o PL?
Sinceramente, não estou entendendo. Há 24 anos O SR. BISPO RODRIGUES (BlocolPL - RJ. Sem
nesta Casa, nunca vi uma decisão dessa natureza. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
responder ao nobre Líder Inocêncio Oliveira. vota o Bloco PSB/PCdoB?

No tocante ao destaque para votação em sepa- A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
rado ao texto, a votação comporta dois encaminha- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
mentos a favor e dois contra. No tocante à emenda, PSB/PCdoB vota "não".
tem V. Ex

ll
integral razão. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O dispositivo estabelece: \fota o PTB?

No encaminhamento da votação de O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
emenda destacada, somente poderão falar o do orador.) - Sr. Presidente, o PTS vota "sim".
primeiro signatário, o autor do requerimento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
de destaque e o Relator. vota o PDT?

Esta é a resposta à questão de ordem. O SR. FERNANDO ZUPPO (POT - SP. Sem re-
O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem vota o PPB?

V. Exll a palavra. O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "sim".

são do orador.) - Sr. Presidente, nas emendas aglu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
tinativas haverá... vota o PT?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nas O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
aglutinativas haverá dois encaminhamentos a favor visão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
e dois contra. tal matéria foi fruto de toda a intervenção de ontem,

O SR. MARCELO DÉDA - Nos destaques, a de toda a cobrança, que"aliás tem sido, por parte da
ordem é do Regimento Interno? Oposição nesta Casa, um reclamo. Ora, a inviabili-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sim, dade do debate e da discussão das emendas, en-
Excelência. quanto partes, termina eliminando toda e qualquer

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a oportunidade para que Parlamentares da Casa pos-
mesa o seguinte requerimento: sam sugElrir, emendar e talvez até aperfeiçoar deter-

Senhor Presidente, requeremos, nos te{mos do minados projetos. O mesmo ocorre no debate efetivo
art. 162, inciso XIV do Regimentolnterno,·a.votação do. mérito~ pois, mesmo com a discordância, as
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emendas se configuram como instrumentos centrais
para exat~l)1ente permitirem que, no afloramento
dessas divergências, tenhamos a possibilidade e a
capacidade de discordar no mérito.

Sr. Presidente, a votação em bloco é, sem dú
vida, contraproducente, não condiz com a necessi
dade da prática legislativa, do debate, da discussão,
da contribuição e da participação efetiva, no que diz
respeito ao conteúdo. Portanto, esta votação não
condiz com o que este Parlamento vem reclamando
e até mostra claramente que, mesmo tendo diver
gências centrais com o projeto, diversos Parlamenta
res da Oposição apresentaram emendas na pers
pectiva de contribuir com o debate.

É lógico que nossas divergências quanto ao con
teúdo da matéria, consubstanciadas nas permanentes
intervenções que nossa bancada da Oposição fez na
Comissão da CPMF, são concretamente traduzidas na
forma de emenda, o que nosso Regimento permite e
constitui contribuição parlamentar para o debate.

Dessa forma, o Partido dos Trabalhadores não
pode, em hipótese alguma, concordar com a votação
em globo da matéria. Encaminhamos contrariamente
a esse requerimento. O Partido dos Trabalhadores
solicita que a matéria seja discutida emenda por
emenda, permitindo o debate, de forma a contribuir
para aprimorar o projeto ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "não".

Como vota o PSDB?
O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem

revisão do orador.) - O PSDB, para a celeridade dos
trabalhos, vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP. Sem
revisão do orador.) - O PPS vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem re
visão do orador.) - O PMDB vota "sim", Sr. Presidente.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Pre
sidente, sobretudo por entender que as emendas de
destaque de bancada podem aprimorar ou não o
texto e, portanto, não prejudicam, em momento al
gum, a discussão ampla sobre a matéria.

O PFL vota "sim" para a votação em globo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi
são do orador.) - O Governo recomenda o voto "sim",
Sr. Presidente.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - O PPS vota "não".

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero reti
ficar o voto do PL. Pensamos que era outro encami
nhamento. Neste, o PL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento para votação em globo dos
destaques simples.

Quem estiver de acordo permaneça como se
acha. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação,

portanto, todos os Requerimentos de Destaque Simples:

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONL
NQ 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS nº 1 - simples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nQ 10/99 a
PEC nQ 637/99, com objetivo de aprová-Ia em substi
tuição a redação original.

8aIaem Sessões, 9 de~de 1999. - Dept.lIcI:Io Miro
Teixeira, Líder do PDT - José Genoino, Líder do PT.

DVS ne 2 - simples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, 11, do

Regimento Interno, destaque para a votação da
emenda nº 10, apresentada à PEC nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
NQ 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS nº 3 - simples

Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nQ 10/99 à
PEC nº 637/99, com a finalidade de elaboração de
Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - José
Genoino, Líder do PT.



Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 637, de 1999.

DVS n2 12 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 5, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nº 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS nº 15 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nº 6/99 à

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Proposta de Emenda à Constitui
ção n2 637, de 1999.

DVS n2 8 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL da Emenda nº 3, apresentada perante a Comissão
NQ 637/99 Especial à PEC'nQ637/99.

DVS nº 4 _ simples Sala das Sessões, 9,de março de 1999. -
Deputado Aldo Rebelo, Vice-líder do Bloco Parla-

Destaque do PPS mentar, PSB/PCdoB.
(Sustentação à Emenda Aglutinativa) REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 161, do Regimento (Do Sr. Miro Teixeira)

Intemo, destaque da Emenda nQ10 à PEC nº 637/99, DVS nº 9 - Simples
para sustentação das Emênêfas Aglutinativas, em anexo. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Nos termos do art. 161 do Regimento Interno
Deputado João Herrmann Neto, Líder do PPS. da Câmara dos Deputados, requeremos Destaque

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL para Votação em Separado da expressão
Nº 637/99

"... e oito ... nos primeiros doze meses,
(Destaque de Votação em Separado) e de trinta centésimos, nos meses subse-

DVS n2 5 - Simples qüentes ... ou restabelecê-Ias, total ou par-
Senhor Presidente, cialmente, nos limites aqui definidos."
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso 11, contida na parte final do § 1º do art. 57 acrescentado

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, pelo art. 1º da PEC nº 637/99, com o objetivo de su-
destaque para votação em separado da expressão, primi-Ia.

" ...instituídas pela Lei nº 9.311, de 24 de Ficando assim a redação final:
outubro de 1996, modificada pela Lei nº "Observando o disposto no § 6º do
9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigên- art. 195 da Constituição, a alíquota da con-
cia é também prorrogada por idêntico prazo." tribuição será de trinta centésimos por cen-

contida na parte final do art. 75 acrescentado pelo art. 1Q to, facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia."
da PEC nQ637199 com o objetivo de suprimi-Ia. Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - José Genoíno,
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - José Líder do PT - Newton Lima, PDT.
Genoíno, Líder do PT - Newton Lima, PDT. REQUERIMENTO DE DESTAQUE

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS n2 7 - Simples
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taque para votação em separado da Emenda
nQ3/99 à PEC nQ637/99, com finalidade de elabora
ção de Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT - José Genoíno, Líder
doPT.



Proposta de Emenda à Constituição
n!! 637, de 1999.

DVS n2 18 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 12, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nº 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Proposta de Emenda à Constituição
n2 637, de 1999.

DVS n2 20 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 8, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nº 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebello, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Proposta de Emenda à Constituição
n!! 637, de 1999.

DVS n2 21 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do Çl.rt. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 1, apresentada perante a Comissão
Especial à PEé nº 637/99.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 637-B, DE 1999
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PEC nº 637/99, com a f.inalidade de elaboração de ,PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Emenda Aglutinativa. Nº 637/99

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - (Destaque de Votação em Separado)
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - José Genoíno, DVS n2 17 _ Simples
Líder do PT.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 4º do art.
75 acrescentado pelo art. 1º da Emenda nº 10/99 à
PEC nº 637/99, como objetivo de aprová-Ia em subs
tituição à redação original.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Celso
Jacob, PDT - José Genoíno, Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requerimento de Destaque para
Votação em Separado .

DVS n216 - Simples

Requeremos, com base no art. 161, 11, e 162, § 2º
do RICO, Destaque para Votação em Separado de
parte da Emenda nº 06/99-CE, a seguir transcrita,
para constituir novo artigo a ser inserido no corpo da
Proposta de Emenda Constitucional nº 637-B/99,
com o seguinte conteúdo:

Textos Destacados (sublinhados):

"Art.... No exercício das atribuições de
que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao
exame de documentos, livros ou registros,
sendo que as instituições responsáveis pela
retenção e pelo recolhimento da contribuição
provisória sobre movimentação ou transmis
são de valores e de créditos e direitos de na
tureza financeira prestarão, também, à Se
cretaria da Receita Federal, todas as infor
mações necessárias à identificação de con
tribuintes e os valores globais das respecti
vas operações nos termos, nos prazos e nas
condições que vierem a ser estabelecidos
pelo Ministro de Estado da Fazenda."

Texto do Dispositivo resultante:

"Art.... A Secretaria da Receita Federal
poderá requisitar ou proceder ao exame de
documentos, livros ou registros, sendo que
as instituições responsáveis pela movimen
tação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza financeira presta
rão, também, à Secretaria da Receita Federal,
todas as informações necessárias à identifi
cação de contribuintes e os valores das
respectivas operações, nos termos, nos
prazos e nas condições que vierem a ser
estabelecidos pelo Ministro de Estado da
Fazenda."

Deputado José Genoíno, Líder do PT 
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Antonio Carlos
Biscaia, PT.



Proposta de Emenda à Constituição
n2 637, de 1999.

DVS n!! 27 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nQ 2, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nQ 637/99. .

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Miro Teixeira)

DVS n!! 28 - Simples

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos Destaque
para Votação em Separado da Emenda nº 2 à PEC
nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Pompeo
de Mattos, Vice-Líder do PDT - José Genoíno,
Líder do PT.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS n9 29 - Simples

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda nQ 2/99 à
PEC nQ 637/99, com a finalidade de elaboração da
Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PT.
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Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Aldo Sala das Sessões, 9 de março de 1999 -
Rebelo, Vice-Líder do BIC?Co Parlamentar PSB/PCdoB. Deputado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parla-

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL mentar PSB/PCdoB.
Nº 637/99 DVS n!! 26 ':"" Simples

DESTAQUE DO PPS Senhor Presidente,
(Sustentação à Emenda Aglutinativa) Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, do

Regimento Interno, destaque para a Votação da
DVS n!! 22 - Simples Emenda nQ 7, de autoria do Deputado Antonio

Senhor Presidente, Carlos Biscaia, apresentada à PEC nQ 637/99.
Requeremos, nos termos do art. 161, do Regimen- Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -

to Interno, destaque da Emenda nQ 01 à PEC nQ 637199, Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - José Genoíno,
para sustentação da Emenda Aglutinativa, em anexo. Líder do PT.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - REQUERIMENTO DE DESTAQUE
o'eputado João Herrmann Neto, Líder do PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Proposta de Emenda à Constituição
n!! 637, de 1999~

DVS n2 23 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regimento

Interno, destaque para votação em separado da Emenda
nº 9, apresentada perante a Comissão Especial à
PEC nQ 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - DepuB:b
Aldo Rebelo, Vre-Liderdo Bboo Parlamen1ar PSB/PCdoB.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 637/99

(Destaque de Votação em Separado)

DVS nSl 24 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso 11

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 512 do art.
75 acrescentado pelo art. 112 da Emenda nQ 10/99 à
PEC nº 637/99, como objetivo de aprová-Ia em subs
tituição à redação original.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado Miro Teixeira, Líder do PDT - José Genofno, U
der do PT- FemandoCoruja, Vre-Lider do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Proposta de Emenda à Constituição
n2 637, de 1999.

DVS n!! 25 - Simples

Se.nhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi

mento Interno, destaque para votação em separado
da Emenda nº 7, apresentada perante a Comissão
Especial à PEC nQ 637/99.



O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
"não".

DVS nll 31 - Simples

Senhor Presidente,
Requeremos, Ms termos do artigo 161, 11, do

Regimento Interno, destaqu~ para a votação da
Emenda nº 4, apresentada à PEC n1l 637/99.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - O PFL vota "não", Sr. Pre
sidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - O Partido dos Trabalhadores
vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
estiver de acordo com os destaques permaneça
como se acha. (Pausa.)

Rejeitados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comu
nico ao Plenário que a Presidência deixará de
submeter a votos as seguintes emendas aglutinati
vas apresentada à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 637, de 1999, pelas razões elencadas:

Emendas ngS 1 e 2. Tratam-se de emendas
substitutivas integrais, que ficam prejudicadas em
face da aprovação do texto principal.

Emenda nll 11. A emenda não aglutina textos...

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
V. Exll poderia repetir? Não foi possível ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A
emenda não aglutina textos, apenas busca acres
centar dispositivo não constante em qualquer das
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE emendas e textos em apreciação, inovando quanto à
Proposta de Emenda à Constituição devolução da quantia paga em razão da contribuição

n2 637, de 1999. provisória por contribuinte pessoa fí~ica, a partir de
1li de julho do ano subseqüente ao da cobrança, e

DVS nll 30 - Simples quanto à dedução no Imposto de Renda das pes-
Senhor Presidente, soas jurídicas do valor pago a título de CPMF nas
Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi- aquisições de mercadorias utilizadas na industriali-

mento Interno, destaque para votação em separado zação, comercialização ou prestação de serviços.
da Emenda nll 4, apresentada perante a Comissão Emenda nll 12. Tinha como fundamento a
Especial à PEC n2 637/99. Emenda nll 11, da Comissão Especial. Não foi aco-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - De-' Ihida naquele colegiado por número insuficiente de
putado Aldo Rebelo, Vice-Líder do Bloco Parlamentar assinaturas e, portanto, não integrante da matéria
PSB/PCdoB. em apreciação.

Emenda nll 18. Não tem amparo nos textos
apres~ntados, uma vez que prevê a igualação do
percentual de transferência do Fundo Nacional de
.Saúde, a partir de janeiro do ano 2000, com base no
maior valor per capita praticado no País.

Emenda nll 21. Inova em relação aos textos em
apreciação ao prever que os bancos informarão ao
Banco Central os valores arrecadados a título da
contribuição provisória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos preferên

cia parâ votação dos Destaques de Bancada nlP 10
e 13, nesta ordem, antes dos demais destaques e
emendas aglutinativas.

Sala da 8.essões, 10 de março de 1999. 
Arnaldo Madeira - Líder do Govemo, Geddel Vieira
Lima - Líder do PMDB, Odelmo Leão - Líder do
PMDB, Roberto Jefferson - Líder do PTB, Inocêncio
Oliveira - Líder do PFL.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar contra o requerimento..

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Partido dos Trabalhadores tem-se po
sicionado nesta Casa à guisa de todas as opiniões
que declaram que a Oposição tende a retardar e a
evitar as votações.

Na realidade, é bom lembrar que o objeto des
sa invenção busca exclusivamente mexer com o nú
mero no painel, trabalhar com o quorum presente e
evitar, efetivamente, que a necessidade de um nú
mero mais elevado possa ocorrer num momento
mais adiante da sessão.

Diria até que é uma tática regimental, diferente
daquela adotada pela base do Governo, mas que de



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco PSB/PCdoB?

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, mais uma vez assistimos à tentativa
de se subverter o Regimento, bastante claro no esta
belecimento da ordem de votação de emendas e
destaques. O Governo tenta, com esse requerimen
to, fazer com que tanto a emenda quanto o DVS se
jam votados inicialmente, receando não obter êxito
na votação mais tarde.

O mérito de um desses DVS, subscrito pela
bancada do PSB, tornará solidários muitos membros
da. base do Governo, por não tratar sequer da pror
rogáção da CPMF, sobre a qual pouco discutimos.
No entanto, percebemos que os argumentos de in
constitucionalidade e de quanto é regressivo o tribu
to não sensibilizaram mujtos Parlamentares. O que
motivou o PSB e o PCdoB a subscreverem este
DVS, que atemoriza o Líder do Governo, foi a dispo
sição de não dar cheque em branco ao Poder Exe
cutivo, atribuindo-lhe a capacidade de estabelecer o
patamar de 0,38% para a cobrança da CPMF, nos
24 meses subseqüentes.

Na verdade, fica claro que o Regimento está
sendo subvertido pelo requerimento de inversão, as
sim como a Constituição Federal. Dá-se um cheque
em branco ao Poder Executivo para majorar alíquotas.

O PSB não poderia de forma alguma concordar
com êste requerimento e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votaoPDT?

aSR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT não vê
razão alguma para que haja inversão desta pauta.
Deve-se cumprir a ordem estabelecida pela Mesa.
Portanto~ votamos "não" ao requerimento.

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08645

forma alguma coaduna-se com a necessidade - é aperfeiçoado, que possibilite aos Srs. Parlamentares
para isso que 'os DVS:têm sido utilizados - de que conhecimento mais profundo da matéria, o que tal-
discutamos as matérias. vez os fizesse sair dessa lógica enquadrada de votar

Admitindo que as emendas, em particular as por votar, como se obedecessem às ordens cega-
aglutinativas, sejam apreciadas, para apreciação dos mente.
famosos DVS, que permitem à Oposição mais quali- Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
dade nas intervenções e a real possibilidade de vitó- vota contra este requerimento de inversão, enten-
rias do ponto de vista do mérito, precisamos de quorum dendo. ser necessário discutir a matéria, como esta-
qualificado. va previsto para a noite de hoje.

Portanto, inverte-se o que poderíamos chamar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
de ônus para a obtenção do número necessário. A votam os Srs;-Líderes?
inversão da pauta, neste momento, talvez tenha o O SR. BISPO RODRIGUES (BJoco/PL - RJ.
mesmo espírito matemático e frio, a chamada regra Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL vota
de três simples, que justificou a aprovação da prorro- "sim",
gação da CPMF.

Ouvi aqui ontem diversos Líderes que apóiam
o Governo dizerem que encaminhariam a favor sere
namente. Na realidade, não estavam serenos, por
que seus encaminhamentos eram recheados de
.desculpas e de promessas, sob a alegação de que
precisavam aprovar mais um imposto devido à crise
brasileira.

Nesse aspecto, ficou claro que, mesmo reco
nhecendo ser amarga a dose de remédio que estão
dando à população, com o coração sangrando - tal
como disseram -, foram incapazes de observar que,
se o remédio é amargo para os Parlamentares e
chega até a abalar o coração - e disso restam dúvi·
das -, ele é muito mais amargo para a sociedade.

Esta Casa não pode tratar com serenidade
nem com frieza matéria desse porte. Esta Casa pre·
cisaria incluir no debate da matéria outros elemen
tos, esclarecendo seus efeitos, levando em conside
ração o sofrimento dos trabalhadores e o crescimen
to da nossa indústria.

Ontem ouvi alguém fazer autocrítica, admitindo
que ao longo dos anos não se conseguiu sequer fa
zer a reforma tributária. Lamentavelmente, a cobran
ça da CPMF é novamente introduzida, sabendo-se
que de forma alguma facilitará a vida de empresas,
sejam elas de caráter 'industrial ou comercial, que
não terão facilidade alguma, pelo contrário, arcarão
com mais um ônus. Conseqüentemente, a exemplo
do que tem acontecido, tal dificuldade se refletirá no
preço dos produtos.

Portanto, nós do Partido dos Trabalhadores en
tendemos ser fundamental que esta Casa aprofunde
nesta noite o debate em relação aos DVS apresen
tados, que tratam de diversas questões, até do per
centual estipulado para a CPMF. Este requerimento
de inversão visa simplesmente atropelar o processo
de votação, não se permitindo detalhamento mais
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como APROVADO.
vota o PPB?' . O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

O SR. ODELMO LEÃO (PPB ~ MG. Sem revi- peço a palavra pela ordem.
são do orador.) ....: Sr. Presidente, o PPB encaminha O SR. PRESIDENTE {Michel Temer) - Tem
o voto "sim". V. Exa a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. WALTER'PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
vota o PT? visão do orador.) - Sr. Presidente, peço verificação

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- de votação.
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Verifi-
balhadores é contra a inversão. O PT vota "não". cação concedida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Srs. Deputados, venham ao plenário. Teremos
vota o PSDB? votação nominal.

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB é favo- peço a palavra pela ordem.
rável à inversão, conseqüentemente o voto é "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como V. Exa a palavra.
vota o PMDB? O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota balhadores está em obstrução.
"sim". O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidentp

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como peço a palavra pela ordem.
vota o PFL? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. V. Exa a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
este requerimento é regimental e vem ao encontro revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB convo-
daquilo que desejamos para a Casa: que decida ca sua bancada a vir ao plenário.
pela maioria de seus membros, com quorum alto, O SR. FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente,
aquilo que é fundamental para o País. peço a palavra pela ordem.

Acho que todos deveríamos votar a favor. O O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
que desejamos é decidir as matérias mais porêmi- V. Exa a palavra.
cas com quorum alto. Ninguém deve querer ga- O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem
nhar a votação mediante artifícios, que não são revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
utilizados nesta Casa, mas sim pelo voto da Maio- obstrução. t

ria. O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
O PFL vota "sim", para que a votação repre- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB ratifica

sente o desejo da Maioria desta Casa e, conseqüen- o voto "sim".
temente, do povo brasileiro, que nos escolheu .como O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
seus legítimos representantes. Srs. Deputados que venham' ao plenário e nele perma-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como neçam. V.Exas. perceberam que na votação de ontem,
vota o PTB? à meia-noite e meia, quando todos aqui estavam, vota-

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. ram em três minutos 485 Deputàdos no painel. Se co-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB laborarmos, encerraremos mais cedo a sessão.
vota "sim". O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como dente, peço a palavra pela ordem.
vota a Liderança do Governo? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re- V. Exa a palavra.
visão do orador.) - Sr. Presidente, aLiderança do 'O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Governo vota "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, o Partido

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ..., Em vo- Trabalhista Brasileiro .recomenda o voto "sim".
tação o requerimento. "0. SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE..

Quem estiver de acordo permaneça como se Sero ,revi$ãodo orador.) -, Sr. Presidente, o Partid~;:.
acha. (Pausa.) da Fren'el,.iPeral recomenda o voto "sim".
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A SRA•.LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. deração de V. Ex~ para apresentar hoje um requeri-
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco mento a esta Casa.
PSB/PCdoB está em obstrução. Quem faz esta propositura, ao lado do Deputado

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Arthur Virgílio, é alguém que constituiu durante muito
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda tempo nesta Casa uma bancada de oposição.
o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Queira

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem me perdoar, nobre Deputado João Herrmann, mas o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- requerimento é sobre a matéria em votação?
menda o voto "sim". O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Não, Sr.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem Presidente.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB reco- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-
menda o voto ·sim". do, peço a V. Exi! que o faça depois da votação. Du-

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS - SE. Sem revisão rante o processo de votação, não é possível. •
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS está em obstrução. O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Esperarei

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão o momento oportuno, Sr. Presidente. Muito obrigado.
do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
"sim". te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a V. Exll a palavra.
fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.

Está iniciada a votação. Sem revisão do orador.) - O Partido da Frente Libe-
Queiram seguir a orientação do visor do posto. ral recomenda o voto "sim" e faz um apelo aos Srs.
O SR. CEZAR SCHIRMER - Sr. Presidente, Parlamentares a fim de que venham ao plenário

peço a palavra pela ordem. para que possamos concluir a votação deste requeri-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mento de preferência para a votação de destaques.

V. Exi! a palavra. Precisamos de um quorum de 257 Srs. Parla-
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem mentares. Votaram até o presente momento 191

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB reco- Srs. Deputados. Os partidos de oposição estão em
menda o voto "sim". obstrução. Portanto, há necessidade de os partidos

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem re- da base de sustentação do Governo virem ao plená-
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota ·sim" rio para que possamos concluir a votação deste re-
e convoca os 'seus Parlamentares a vir ao plenário. querimento e iniciar a votação dos destaques.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O PFL vota "sim", Sr. Presidente.
são do oradot) - Sr. Presidente, o PPB recomenda O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Ve-
o voto ·sim".

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB _ PE. nham ao plenário, Srs. Deputados. Estamos em pro
cesso de votação nominal.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco O SR. VIVALDO BARBOSA _ Sr. Presidente,
PSB/PCdoB está em obstrução. peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ É sobre
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB reco-

o processo de votaça-o, Deputado?menda o voto "sim".
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. VIVALDO BARBOSA - Não, Sr. Presidente.

são do orador.) -..'0 PPB recomenda o voto ·sim", O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,
Sr. Presidente. só depois, Deputado.

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi- O SR. VIVALDO BARBOSA - Mas é para
dente, peço a palavra pela ordem. aproveitar esse intervalo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não há
V. Exll a palavra. intervalo, Deputado. De acordo com a regra, durante

O SR. JOÃO 'HERRMANN NETO (PPS -SP. a votação não há questão de ordem, a não ser sobre
Sem revisão do orador.)- Sr~ Presidente, não tive o processo de votação. Queira perdoar-me V. Exll

•

oportunidàde dê'a.presentar prdposiçãode minha au- O SR. VIVALDO BARBOSA - Queria ganhar
toria na tarde de' ontem, ma.s· peço a máXimaconsi- tempo, mas acato a orientação de V. Exll•



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A'~esa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM
sim 305
não 105
abstenção 01
Total 411.

É aprovado o requerimento de pref~~ência para
votação dos destaques nºs 10 e 1.3.

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

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, atingido
o quorum, o Bloco PSB/PCdoB vota "não".
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O SR. PRESIDENTE· (Michel Temer) - Ouvirei . O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
V. Exll com muita atenção, depois. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, menda o voto "sim".
peço a palavra pela ordem. O SR. FERNANDO ZUPPO (PDT - SP. Sem re-

O SR. PRESIDENtE (Michel Temer) - Tem visão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".
V. Exll a palavra. O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem re- visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
visão do orador.) - Sr. Presidente, VQlto a convocar os balhadores v-ota "não".
Srs. Parlamentares a vir ao plenário. Há 480 ou mais O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Srs. Deputados na Casa, mas apenas 200 votaram até são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O voto "sim".agora. O PSDB convoca, portanto, os seus Parlamen-
tares a virem ao plenário e recomenda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem os Srs. Deputados já votaram? (Pausa.)
revisão do orador.) - O PMDB recomenda o voto Está encerrada a votação.
"sim", Sr. Presidente. O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exll a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, solicito seja registrado em ata meu
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consta
rá da ata, nobre Deputado.

Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário.

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

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

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
que constasse o meu voto em ata.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado.

O SR. CARLOS MEllES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CARLOS MEllES (PFL-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, o meu voto foi "sim".

O SR. ODElMO lEÃO - Sr. Presidente,o
PPB recomenda o voto "sim" e solicita a sua banca
da que permaneça em plenário, pois teremos várias
votações no dia de hoje..

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE.Sem'i
revisão do orador.) - O PSDB info'rma à sua banca
da que o voto é "sim".

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAlTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Traba
lhadores, atingido o quorum, orienta sua bancada a
votar "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e reitera o
apelo para que os Srs. Parlamentares compareçam
ao plenário, a fim de que possamos conseguir o
quorum regimental para votação de preferência.

Sr. Presidente, já foi atingido o quorum para
votação deste requerimento: 257 Deputados. Acredi
to que, a qualquer hora, já poderá ser aberto o pai
nel. Não haverá problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.
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Proposiçãcr. PECo N° 637199 - REQ. DE '
PREFERÊNCIA. DA VOTAÇÃO DOS
DESTAQUES DE BANCADAS 10 E 13

Inicio Votação: 1010311999 17:39

Fim Votação: 1010311999 17:55

Resultado da Votação
Sim 305
Não 105
Abstenção 1

Total da Votação 411

Art. 17 1

Total Quorum 412

Obstrução 5

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:01

Orientação
PFL -Sim
PMDB-Sim
PSDB-Sim
PT-Não
PPB-Sim
PDT- Não
PTB-Sim
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS - Obstrução
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Áirton Cascavel PPB Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
Elton Rohnelt PFL Sim
Luciano Castro PSDB Sim

.,Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PPB Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Benedito Dias PFL Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Sérgio Barcellos PFL S,im

Total Amapá: 6

PARA
Anivaldo Vale PSDB Sim
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total P..á: 12

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSDB Sim
Francisco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Femando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
Silas Cêmara PFL Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não·

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Marinha Raupp PSDB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim
Total Rondonia : 6

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Sim
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bitiar PMDB Obstrução
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PDT Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
AntOnia Jorge PFL Sim
Darci Coelho PFL Sim
IgorAvelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim
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Partido Bloco Voto' .

Total Tocantins: 6

MARANHAo
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT Não
Nice LoMo PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sirp
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunicio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo A1cãntara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Moroni Torgan PSDB Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PS~ PSB/PCDOB Não
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Cearã : 17

PIAU(
Átila Ura PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Demes PFL Sim
Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não



08652 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Partido Bloco Voto

TOta~P.iauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney L.opes PFL Sim'

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abilio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT NãQ
Carlos Dunga PMDB Sim"
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PMDB Sim
Ricardo Rique PMDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PMDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Abstenção
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Não
Salatiel Carvalho PMDB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
José Thomaz Nonê PSDB Sim

Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim

Total Alagoas: 5
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Ivan Pai~o PPS Obstrução
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB N.ão
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PDT Não
Eujácio Simões PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistÔnio Pinto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
JairoAzi PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende .PFL Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Obstrução
José Milita0 PSDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Sim
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não
Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB . Sim',
Feu Rosa PSDB ,Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB -·Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB . Sim.
Ricardo Ferraço PSDB 'iSim'
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Partido Bloco Voto

Rita Camata PMDB Não

Total Espirit.o Santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerez PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
Carlos Santana PT Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB Sim
Oino Fernandes PSOB Sim
EberSilva POT Não
Edual'do Paes PFL Sim
Euríco Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMDB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luis Eduardo PSDB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Salomao POT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Miro Teixeira POT Não
Pastor Valdeci P$T PLlPST/PSLlPMN/PSO Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feij6 PSDB Sim
Ricardo Maranhao PSB PSB/PCOOB Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 39

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSOB Sim
AngeJa"Guadagnin PT .;'-,'. Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB ....,'

Sim
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Partido Bloco Voto

Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Sim"
Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim~'

Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Sim:
Eduardo Jorge PT Não!
Emerson Kapaz PSDB Sim
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Zuppo PDT Não
Franco Montoro PSDB Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguellí PT Não
João Herrmann Neto PPS Obstrução
José de Abreu PSDB Sim
José Dirceu PT Não
José Machado PT Não
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine Posella PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PPB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PDT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PFL Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Daria PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
V~ldemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé Indio ~ . PPB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
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Partido' Bloco Voto,

Total São Paulo: 58

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSOB Sim
Murilo Oomingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSOB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCOOB Não
Alberto Fraga PMOB Sim
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSOB Sim
Pastor Jorge PMOB Sim
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMOB Sim

Total Distrito Federal: 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMOB Sim
Geovan Freitas PMOB Sim
Jovair Arantes PSOB Sim
Juquinha PSOB Sim
Lidia Quinan PSOB Sim
Lúcia Vânia PSOB Sim
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Nair Xavier Lobo PMOB Sim
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMOB Sim

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMOB Sim
Marisa Serrano PSOB Sim
Pedro Pedrossian PFL Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim
Or. Rosinha PT Não
FlávioArns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Hermes Parcianello PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PT Não

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotti PSDB Sim

Padre Roque PT Não

Rubens Bueno PPl=: .Obstrução

TQtal Paraná: 13 .

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Não

Edinho Bez P~DB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Femando Coruja PDT Não

Gervásio Silva PFL Sim

Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMDB Sim

Luci Choinacki PT Não

Pedro Bittencourt PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não

Alceu Collares PDT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcísio Perondi PMDB Sim

Enio Bacci PDT Não

Esther Grossi PT Não

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Não

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Luiz Mainardi PT Não

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Paulo Paim PT Não

Pompeo de Mattos PDT Não

Roberto Argenta PFL Sim

Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Não

Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 25



REQUERIMENTO
(Da Bancada do Bloco PSB/PCdoB

- Nl! 10-

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do

RICO, destaque para votação em separado da ex
pressão "...ou restabelecê-Ia...", constante do §1º do

O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre
a mesa o seguinte requerimento:

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados,

Requeiro a V. Exll , com base no art.
68 do Regimento Interno, a realização de
sessão solene em homenagem à memória
do Deputado e ex-Presidente desta Casa
Luis Eduardo Magalhães, pelo transcurso de
um ano do seu falecimento, ocorrido np dia
21 de abril de 1998, a ser realizada no dia
22 de abril, quinta-feira.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
João Herrmann Neto e Arthur Virgílio Neto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
louva a iniciativa de V. Ex!!s, defere desde já o pedi
do e solicita a V. Ex!ls que acrescentem o nome da
Presidência no requerimento.

O SR. LUCIANO BIVAR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUCIANO BIVAR (Bloco/PSL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei "sim".

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PMN - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação p.n
terior votei "sim".

O SR. JOÃO MENDES (PMDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei "sim".
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O SR. ANTONIO PALOCCI - Sr. Presidente, entre Governo e Oposição, tive dele um tratamento e
'peço a palavra pela ordem. um pleito que poucas pessoas puderam nos dar - a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem mim, à Oposição e ao povo brasileiro. É neste senti-
V. Exll a palavra. do que leio o requerimento que apresentamos neste

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re- instante a V. Ex!!
visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação o
meu voto é "não".

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "sim".

O SR. GILMAR MA"CHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
agradecer esta oportunidade e fazer dois comunica
dos breves.

Minas Gerais, na Assembléia Legislativa, na pró
xima segunda-feira, estará realizando um debate ex
tremamente importante para o País sobre a crise e o
pacto federativo, com palestras do Deputado Aloizio
Mercadante e do Senador Roberto Requião. E a partir
do dia 19 a Assembléia de Minas realizará quinze ses
sões nas quinze principais cidades do Estado para dis
cutir a crise e explicar ao povo o que é moratória e por
que precisamos de um novo pacto federativo.

Todos os Srs. Deputados estão convidados a
participar desse importante movimento em Minas
Gerais.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi "sim".

O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto foi "sirn".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fazemos
requerimento à Mesa, na pessoa de V. Exll, e expli
camos, antes de apresentá-lo, que a -homenagem
proposta neste instante faz jus a uma das figuras
mais ilustres não somente que passaram por esta
Casa, mas desta Nação. Até mesmo para alguém
que estava do lado contrário no confronto ideológico
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art. 75, conforme o art. 12 da Proposta de Emenda à la", conforme decisão desta 'Presidência em questão
Constituição n2 637-B, de 1999. de ordem anteriormente formulada.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
Deputado Eduardo Campos, Vice-Líder do Bloco falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr.
PSB/PCdoB. Deputado Eduardo Campos, autor do requerimento.

O SR. NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presidente, O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
peço a palavra pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

O SR. PRESIDENTE (Michel T.eJ;Tler.) - Tem Deputados, em primeiro lugar, devo dizer que não é,
V. Exll a palavra. . de maneira nenhuma, nossa intenção nem da nossa

O SR. NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG. Sem bancada usar do artifício de apresentar um destaque
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- para que o presente projeto volte ao Senado. Quere-
terior votei "não". mos discutir o mérito, Deputado Germano Rigotto.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Sem revi- Está esgotado todo o processo de discussão
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
meu voto foi "sim". ção, onde se argüiu a inconstitucionalidade dessa

O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE. Sem PEC e na Comissão Especial, onde tratamos do mé-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- rito e observamos o quanto esse tributo é cumulati-
terior meu voto foi "sim". vo, regressivo, inflacionário e recessivo. Esgotou-se

O SR. MAX ROSENMANN (PSDB - PRo Sem também a discussão sobre a importância desse tri-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- buto no que diz respeito à saúde pública neste País.
terior meu voto foi "sim". Ontem, demonstrou o Deputado Sérgio Miranda,

O SR. OSVALDO REIS (PMDB - TO. Sem re- com dados oficiais, o quanto o Governo aproveitou-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- se da CPMF para retirar da saúde recursos que an-
rior meu voto foi "sim". tes para ela eram destinados, provenientes de ou-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. tras fontes. Ficou claro, Sr. Presidente, que o que a
Deputados que não votaram aguardem o término saúde ganhou de recursos com a CPMF foi menos
desta votação para fazê-lo. do que a CPMF mandou para o Fundo de Estabiliza~

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - ção Fiscal- FEF.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Germano Neste momento estamos discutindo o quanto

Rigotto para encaminhar contra a matéria. essa expressão fere direitos do Poder Legislativo,
O SR. GERMANO RIGOTIO (PMDB - RS. Sem fere a Constituição; não estamos discutindo a CPMF

revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeito o autor em si, seu mérito. Não podemos dar ao Poder Exe-
desta emenda, porém, acredito que a retirada da ex- cutivo um cheque em branco que lhe permita, nos
pressão "ou restabelecê-Ia", na verdade, não significa próximos 24 meses, simplesmente com um ato ad-
absolutamente nada dentro da votação que estamos ministrativo, restabelecer - como diz o texto - a alí-
fazendo; significa apenas o retomo do projeto ao Se- quota de 0,38%.
nado Federal. Mantendo-se ou retirando-se tal expres- Assim, devo divergir do Deputado Germano Ri-
são, não há, no meu modo de ver, qualquer possibili- gotto: é muito importante, sim, para o assalariado
dade de mudar-se algo com relação ao que debate- brasileiro, para a pequena empresa, para o agricultor
mos e votamos ontem. No entanto, essa alteração pagar 0,08% sobre sua movimentação financeira.
preocupa, porque determinará o retomo ao Senado Nosso partido, inclusive, está aberto para discutir
Federal da proposta de emenda à Constituição. com as Lideranças que apóiam o Govemo. Aprovado

Talvez o autor não tenha compreendido a im- este destaque, havendo entendimento das Lideranças,
portância da manutenção do texto como está. Enca- podemos definir que esse projeto não volte ao Senado.
minhamos contrariamente até para que' se evite a Essa é uma prova de que a postura por nós adotada
protelação ou a demora na promulgação dessa não constitui artifício para retardar a aprovação da ma-
emenda. téria pelo Congresso, mas uma tentativa de salvaguar-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Escla- dar os direitos do Poder Legislativo e os direitos do ci-
reço ao Deputado Germano Rigotto e ao Plenário dadão brasileiro, que já tem d~ conviver. com carga tri-
que, se houver a supressão dessa expressão, pro- butária de cerca de 32%.
mulgar-se-á a emenda tal como foi aprovada, voltan- Por isso, Sr. Presidente; nossa posição é "sim"
do ao Senado apenas a expressão "ou restabelecê- ao destaque e "não" ao texto, colocando-nos abertos
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à negociação, por meio de nossa Líder, Deputada por esta Casa -, ao mesmo tempo em que poderá
Luiza Erundina, com tedas as Lideranças que restabelecer esta contribuição provisória, que deixa-
apóiam o Governo presentes na Casa. rá de ser provisória.

O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente, Sr. Presidente, ao admitir o texto oomo está,
peço a palavra péla ordem. com certeza estaremos passando um cheque em

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem branco ao Poder Executivo. Esta Casa tem de ser
V.Ex!! a palavra. altiva e harmônica, porém independente. Por isso,

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - CE. encaminho no sentido de que se resolva tal litígio
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- junto às Lideranças desta Casa.
ção anterior meu voto foi ~'sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço encaminhar contra concedo a palavra ao Deputado
aos Srs. Deputados o seguinte: quem não votou Darcísio Perondi. (Pausa.)
vote depois do término desta votação. S. Ex!! desiste da palavra.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Em votação a expressão destacada.
do a palavra ao Sr. Deputado Darcísio Perondi para Como votam os Srs. Líderes?
encaminhar contrariamente à matéria. (Pausa). Au- Como vota o PV?
sente. O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

Concedo a palavra ~o Deputado Aldo Rebelo revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
para encaminhar a favor. (Pausa). Ausente. Desculpe, o PV vota "não".

A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareço
peço a palavra pela ordem. ao Plenário que quem deseja manter a expressão deve-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem rá votar "sim"; quem deseja retirá-Ia deverá votar "não".
V.Exª a palavra. O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden-

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem te, o PV, portanto, vota "não" para retirar a expres-
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an- são "ou restabelecê-Ia".
terior votei "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs. vota o PPS? (Pausa.)
Deputados que não votaram votarão depois desta O PPS vota "não".

votação. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- palavra pela ordem.

do a palavra ao Deputado Evilásio Farias para enca- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem
minhar a favor. V. Exª a palavra.

O SR. EVILÁSIO FARIAS (Bloco/PSB - SP. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta são do orador.} _ Sr. Presidente, como sabe V. Exll,
de destaque para votação em separado da bancada há ainda inúmeras votações previstas para hoje. Já
do PSB, em cima de emenda do nobre Deputado existe um acordo bastante avançado, faltando ape-
Eduardo Campos, não se deve apenas a uma ques- nas a concordância de um dos partidos repre-
tão de semântica.

Solicito ao Sr. Presidente e aos Srs. Líderes sentados no Congresso Nacional. Esse acordo cer
tamente abreviaria muito essas votações, e envolve

que, com muita atenção, verifiquem o que está pres- exatamente o destaque que está sendo votado ago-
crito no §1!1 do art. 1

11
desta PECo ra, já que o Governo admite uma negociação, ce-

Art.1 11
................................................... dendo quanto ao mérito deste destaque.

§ 1º Observado o disposto no § 6º do Se V. Exll pudesse suspender a sessão por
art. 195 da Constituição, a alíquota da contri- cinco minutos, creio que estaríamos ganhando um
buição será de trinta e oito centésimos por grande tempo, e o objetivo de todos nós é deliberar
cento, nos primeiros doze meses, e de trinta sobre as matérias realmente fundamentais.
centésimos, nos meses subseqüentes, facul- É esse o apelo que o PSDB faz a V. Exª.
tado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou resta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os Srs.
belecê-Ia, total ou parcialmente, nos limites Líderes estão de acordo?
aqui definidos. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Isto posto, o Po~er Executivo estará autoriza- Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente. Creio
do a reduzir a alíquota - proposta que foi aprovada. que esse entendimento avançou muito. Está de-
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pendendo apenas de pequenos detalhes, para que A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PFL -
possamos 'concluí-Io e assim agilizar o processo de RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação da matéria. Portanto, o PFL referenda a soli- votação anterior meu voto foi "sim".
citação do nobre Líder, no sentido de que sejam O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão
concedido cinco minutos para que possamos decidir do orador.) - Sr. Presidente, "sim".
sobre a matéria. O SR. JORGE COSTA (PMDB - PA. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
suspender a votação por cinco minutos, mas, para votei "sim".
aproveitar esse tempo, solicito aos Srs. Deputados O SR. AUGUSTO FARIAS (PPB-AL. Sem revi-
que não se manifestaram na votação anterior que o são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
façam neste momento. riar, "sim".

Está suspensa a seqüência da votação por cin- O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR.
co minutos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presiden- ção anterior, "sim".
te, peço a palavra pela ordem. O .sR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
V. Exl a palavra. ção anterior, "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. O SR. MATTOS NASCIMENTO (PMDB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
na votação anterior. ção anterior, "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSD.B - . O SR. WALDIR SCHMIDT (PMDB - RS. Sem
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
·sim" na votação anterior. terior votei "sim".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi- O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL"": DF. Sem revi-
dente, peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB - tE.
V. Exl a palavra. Sem revi~ão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-

O SR. JOÃO HERRM~NN NETO (PPS - SP. ção anterior, "sim". .
Sem revisão do orador.) - &r: Presidente, o PPS A SRA. TETÉ BEZERRA (PMDB - MT. Sem
muda a orientação, de obstruçao para o voto "não". revisão da oradorÇl..) - Sr. Presidente, para registro,

A SRA. ZlLA BEZERRA - Sr. Presidente, na votação anterior, "sim".
peço a palavra pela ordem. A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE "(Mich~1 Temer) - Tem dente, peço a palavra pela ordem.
V. Exl a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

A SRA. ZILA BEZERRA (PFL - AC. Sem revi- V. Exª a palavra.
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante- A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Sem'
rior meu voto seria "sim". revisão da oradora.) - Sr. Presidente, aproveitando

O SR. FERNANDO MARRONI (PT - RS. Sem este intervalo de cinco minutos, eu gostaria de falar so-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- bre algo que não é afeito à matéria em exame.
terior, "não". Há pouco, a bancada feminina preparou, na entra-

o SR. ADÃO PRETTO (PT- RS. Sem revisão da do Congresso Nacional, mais precisamente no Salão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "não". Negro, uma atividade cultural e política. De repente, sur-

O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem re- preendi-meimpossibilitada de comparecer ao evento,
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". porque, àquele local, como a alguns outros recintos do

O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Sem re- Congresso, é impossível o acesso de um portador de
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim". necessidades especiais que use cadeira de rodas. Tive

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Sem até de passar pela vergonha de ser carregada para po-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- der chegar ao Salão Negro e assistir ao ato que a ban-
terior votei "nãó". . cada feminina preparou para o dia de hoje.

. O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PMDB - CE. . Solicitamos à Mesa da Câmara dos Deputados
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "não" que estude a possibilidade de se fazerem adequações
na votação anterior. . arquitetônicas no Congresso Nacional, para que os
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portadores de nécessidad~s especiais possam se 10- Todos os Parlamentares e ámigos que travam
comover por todos ·os recintos deste Parlamento. contato com V. Exll sabem que lidam c0!11 uma pes-
Graças a Deus ·não l1"!e encontro nessa condição, soa gentil, afável, calma, tranqüila. V. Exll transmite
mas provisoriamente estou numa cadeira de rodas, essa impressão em qualquer diálogo, em qualquer
e há outros Deputados na mesma situação. Essa circunstância.
adaptação possibilitará o exercício da cidadania a No entanto, na direção dos trabalhos desta
todo o povo brasileiro. Casa, as palavras de V.ExII adquirem uma velocida-

Sr. Presidente, muito obrigada. de muito 'alta - na leitura da Ordem do Dia, das
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É pro- emendas, dos destaques, da matéria em votação.

cedente a observação de V. Ex' Notei, participando dessas sessões, que isso provo-
A Mesa Diretora encomendará estudos para ca umãii1tranqüfiidade muito grande nos Parlamen-

verificar a melhor maneira arquitetônica de atender a tares. Primeiro, pelo dever de prestar muita atenção
esse pressuposto da cidadania, como registra e acompanhar a velocidade das palavras de V. Exll;

V. Exll, assegurado constitucionalmente. segundo, pelo medo de, não o acompanhando, per-
O SR. IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, peço a der a oportunidade de apresentar um argumento, de

palavra pela ordem. formular uma questão de ordem, de fazer uma con-
_ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)- Tem testação, uma intervenção qualquer.

V. Exll a palavra. Dentre outros fatores, essa reflexão levou-me a
O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão do acreditar que essa intranqüilidade provoca um tumulto

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, "sim". em tomo dos microfones, porque obriga as pessoas a
A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente, ficar muito próximas a eles, a fim de, em tempo hábil,

peço a palavra pela ordem. e, se houver necessidade, poderem se manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Sei que há outras razões para esse tumulto no

V. Exll a palavra. corredor, em volta dos microfones, que faz com que
A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem re- a visibilidade do plenário não seja boa para nenhu-

visão da oradora.) - Sr. Presidente, aproveito a men- ma pessoa que participe da sessão ou esteja assis-
ção feita pela Deputada Angela Guadagnin para avi- ti'ndo aos trabalhos. Parlamentares que visitam as
sar a todos que o evento "A Festa da Alegria. Por- Casas legislativas de outros países observam que
que Existe Mulher Companheira" terá seu início re- as sessões são mais regulares, menos tumultuadas
tardado. Aguardamos o anoitecer, porque usaremos e com menos aglomeração de pessoas.
fogos de artifício, por cinco minutos, do lado de fora Já recolhi informações de Parlamentares anti-
do Congresso Nacional. gos, e até de jomalistas que acompanharam sessões

Quando chegar a hora, avisaremos. do Congresso em tempos anteriores. Todos disse-
O SR. CHICO DA PRINCESA - Sr. Presiden- ram que as sessões eram mais ordenadas e que ha-

te, peço a palavra pela ordem. via um determinado respeito da audiência para com
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem o orador. O Presidente, na condução da' sessão,

V. Ex' a palavra. chamava a atenção de pessoas que Virassem as
O SR. CHICO DA PRINCESA (PTB - PRo Sem costas para o, orador, pois todos deveriam respeitar,

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- de acordo com o Regimento, o Parlamentar que esti-
terior, "sim". vesse fazendo uso da palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, Com esta questão de ordem. rogo a V.ExII que
peço a palavra para uma questão de ordem. reúna os Líderes de bancada, com o objetivo de conse-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem guir um maior ordenamento dos.trabalhos no plenário.
V. Exll a palavra. Para alcançarmos esse objetivo, seria neces-

O SR. VIVALDO BARBOSA (PDT - RJ. Sem sário que as discussões se esgotassem antes de se
revisão do orador.) - Sr. Presidente, uma vez que se pensar na votação. Findo o debate, seria marcado
encontra interrompido o processo de votação.. levan- um horário, como existe - tenho certeza disso - no
to uma questão de ordem a V. ExI, com base no art. Parlamento americano, bem como em outros. Nes-
73 do Regimento Interno. ses Parlamentos, o horário de votação de certas ma-

Sr. Presidente, permita-me, no argumento desta térias é determinaçlo. Mesmo que se esgotem os ar-
questão de ordem, invocar uma questão de cunho gumentos, mesmo que se levantem questões de or-
pessoal. . dem, não se coloca a matéria em votação enquanto
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não chega aquele horário, para que todos partici- 1986, o nobre colega aqui já estava, já era então Parla-
pem, antes, da discussão e, depois, da votação, no mentar experiente e se recorda que o único local, duran-
exercício pleno da atividade parlamentar. te a Constituinte, onde tivemos oportunidade de debater

Creio, Sr; Presidente, que isso vai melhorar - e participávamos, eu e V. Ex!! - foi na Comissão de
muito o respeito do povo brasileiro ao seu Parlamen- Redação da Constituição. Éramos vinte e quatro mem-
to, a visão da Nação brasileira do comportamento do bros, e por isso os debates fluíam com naturalidade, os
seu Parlamento, que é muito machucado, até de ma- argumentos eram expressados, contra-argumentados e
neira muito injusta, cruel, por muitas pessoas, por respeitosamente manifestados.
setores da imprensa. De modo que realmente tenho, digamos assim, p0-

Se tivéssemos esta atitude de mais respeito ao deres regimentais para determinar o silêncio da Casa.
trabalho que se desenvolve na Casa, aos oradores, Mas imagine V. Ex!! se a esta altura determinasse que
à condução dos trabalhos, daríamos uma demons- esse grupo que está aí reunido para chegar a um acordo
tração de acatamento e relevo aos temas importan- não fizesse a rodinha que lá está. Não teríamos encami-
tes que aqui se decidem. nhamento e soluções para as questões do plenário.

Sr. Presidente, não saberia indicar com preci- Tomo as palavras de V. Exª - e por isso estou-
são que medidas V. Exª poderia tomar, mas invoco me estendendo em relação a elas -, porque todos
sua atenção para isto. os ouvidos estão atentos ao que acabou de registrar

Creio que, aproveitando uma figura como e farei isso que V. Exª solicita. Pedirei aos Líderes
V. Extl, teríamos uma boa oportunidade para que o que colaborem conosco. Não será uma tarefa fácil.
Parlamento encontrasse o ambiente de calma, de tran- Mas este Parlamento não tem tarefas fáceis. São ta-
qüilidade, de ordenamento na condução dos trabalhos. refas difíceis, mas que sempre são vencidas.

Acho que assim V. Exª dará uma contribuição Vamos ver se conseguimos fazer prevalecer a
histórica à imagem do Parlamento brasileiro. tese de V. Exª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
Vivaldo Barbosa, V. Extl não imagina com quanta sa- peço a palavra pela ordem.
tisfação o ouço. Tenho a mesma visão que V. EXª do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Parlamento. Devo até contar que, em certa ocasião, V. Exª a palavra.
indo à Bolsa de Valores de São Paulo para um almo- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
ço-conferência, acabei iniciando meu discurso dizen- são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
do que só compreendi como os operadores da Bolsa meu voto foi "sim".
se entendem depois de passar a ser Deputado. O O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
fato é que, sem embargo do tumulto que aparente- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
mente se faz neste plenário, V. Exªs se entendem e ção anterior meu voto foi "sim".
acabam votando adequadamente. O SR. JOSÉ JANENE (PPB - PRo Sem revi-

Mas para o meu gosto - e V. Exª registrou, são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
com muita delicadeza, virtudes que eu talvez não te- meu voto foi "sim".
nha -, seria extraordinariamente interessante, não O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente,
somente do ponto de vista visual a partir da Mesa, peço a palavra pela ordem.
mas também do material, a partir dos discursos, que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
a Presidência pudesse verificar todos os Deputados V. Exª a palavra.
sentados. E sobre estarem sentados, prestarem O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi-
atenção. E sobre prestarem atenção, não vaiarem, são do orador.) - Sr. Presidente, embora sabendo
nem aplaudirem, mas argumentarem. E sobre não que o momento regimental não é oportuno, mas con-
vaiarem, nem aplaudirem, acompanharem com aten- siderando que a sessão deverá prolongar-se, como
ção o discurso que se faz da tribuna, e que os apar- foi o caso da de ontem, para não perder a oportuni-
tes fossem dados em horas corretas e adequadas. dade de apresentar uma proposição, peço à Mesa

V. Exll não imagina como gostaria de "britani- que receba o projeto de lei que busca disciplinar a
zar", digamos assim, o nosso Parlamento. Devo re- cláusula de reajustamento dos contratos de compra
conhecer - e acho que V. Exll não discorda de mim e venda a prazo de arrendamento mercantil, chama·
- que seria muito do meu gosto e do meu estilo. do leasing, e dá outras providências.

Mas V. Extl não pode imaginar, ou melhor, pode Como sabe V. Exll , depois que se estabeleceu
imaginar porque, quando cheguei a esta Casa, em o fim da âncora cambial e o sistema do dólar flutuan-
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te, aproximadamente 400 mil brasileiros foram preju- drada, que estamos constituindo uma comissão para
dicados em função de contratos vinculados à cláusu- rever o Regimento, e revê-lo globalmente.
la de reajuste pela variação cambial. E na revisão do Regimento, tentaremos plantar

Os Tribunais já têm antecipado decisões favo- exatamente a idéia do debate, da discussão. E para tan-
ráveis aos consumidores, ajudando a resolver inú- to, é preciso conectar essas convicções do Deputado
meros problemas, mas creio que é um assunto mo- Bonifácio de Andrada às afirmações do Deputado Vival-
mentoso, e cabe à Câmara dos Deputados e ao Po- do Barbosa. Quando tivermos esse debate, não é possí-
der Legislativo debater soluções que vão ao encon- vel que saiamos para o apupo, para o aplauso. Vamos
tro dos interesses dos consumidores, buscandQ avi- ter que manter um nível de cordialidade extraordinária.
tar que um fato inusitado, um fato do Príncipe, como Espero que a reforma do Regimento vá na di-
se costuma dizer no Direito, inviabilize a economia reção apontada por V. Ex!! e que todos nós possa-
de milhares de famílias no Brasil. mos - mais uma vez, repito a expressão, talvez um

Requeiro, portanto, a V. Ex!! que determine o re- neologismo - "britanizar" a nossa Casa. •
cebimento do projeto e sua distribuição às Comissões. O SR. JORGE TADEU MUDALEN - Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa dente, peço a palavra pela ordem.
recebe o projeto oferecido por V. Ex!! O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PASTOR OLIVEIRA FILHO - Sr. Presi- V. Ex!! a palavra.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PMDB -

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
V. Ex!! a palavra. tação anterior meu voto foi "sim".

O SR. PASTOR OLIVEIRA FILHO (PPB - PRo O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
ção anterior meu voto foi "sim". terior meu voto foi "sim".

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presi- O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PPB - SC. Sem
dente, peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem terior meu voto foi "sim".
V. Ex!! a palavra. O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PMDB -

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG. SE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex!! res- tação anterior meu voto foi "sim".
pondeu a uma questão de ordem de alta importância e O SR. IVANIO GUERRA (PFL - PRo Sem revi-
que revela bem a filosofia do nosso Regimento. são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior

Peço a V. Exl! que informe à Casa quanto tem- meu voto foi "sim".
po um orador dispõe na tribuna para falar, em se tra- O SR. AIRTON ROVEDA (PFL - PRo Sem re-
tando de emenda constitucional e de projeto. . visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cinco rior meu voto foi "sim".
minutos. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - E quando te, peço a palavra pela ordem..
a matéria for de urgência? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em ma- V. Exª a palavra.
téria de urgência o tempo é reduzido à metade. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Dois mi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face da pro-
nutos. Veja V. Exl!: chegamos à conclusão de que posta de suspensão da votação da matéria, do nobre
isto não é Parlamento, é votamento. Líder Aécio Neves, para que chegássemos a amplo

A grande crise da vida parlamentar brasileira é entendimento com os partidos de oposição, coordena-
essa. Este Regimento é contra o Deputado, é contra do pelo Líder do Govemo, Deputado Arnaldo Madeira,
o direito de falar, é contra o direito de parlar. Este gostaria de dizer a V. Ex!! e ao Plenário que chegamos
Regimento, Sr. Presidente, amordaça o debate par- ao entendimento para agilizar o processo de votação.
lamentar e transforma este plenário numa homologa- Em primeiro lugar vamos votar o DVS que reti-
ção de falas rápidas e urgentes apenas dos Líderes. ra a palavra "restabelecê-Ia", fazendo com que a alí-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Muito a quota da CPMF seja de 0,38% nos doze primeiros
propósito, quero comunicar ao Plenário, exatamente meses e de 0,30% nos vinte e quatro meses seguin-
na linha de raciocínio do Deputado Bonifácio de An- tes, sem possibilidade de voltar a alíquota de 0,38%.
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o entendimento foi amplo. A Casa mostrou sua
independência. O entendimento é frutífero e funda
mentai para que possamos fazer textos mais condi
zentes com a realidade do·País.

Em segundo lugar, combinamos que .as emendas
aglutinativas restringir-se-ão a quatro: duas do PT, uma
do PDT e uma do PTB. Quando da conclusão da maté
ria, a redação do vencido sera votadá imediatamente,
sem necessidade de voltar à Comissão Especial.

Em terceiro lugar, firmamos o entendimento de
que no encaminhamento das duas emendas do PT,
que poderá ser estendido às demais, poderão enca
minhar a favor dois oradores.

Esta é a Casa do entendimento e do diálogo.
Louvo o nobre Líder do Governo, Deputado Ar

naldo Madeira, que possibilitou esse entendimento; os
Líderes dos partidos da base de sustentação do Go
verno, Deputados Aécio Neves, Geddel Vieira Lima,
através de seus Vice-Líderes; a Liderança do PFL; o
Relator da matéria, o Deputado Pauderney Avelino foi
fundamental, e, sobretudo, os Líderes dos partidos de
oposição, do PTB, do PPB, que tiveram consciência
da responsabilidade e vontade de agilizar esta matéria,
que é fundamental para o ajuste fiscal do País.

O encaminhamento dos Líderes será "sim" ou
"não". Não haverá encaminhamento, a fim de agili
zar todas essas votações. A matéria poderá ser dis
cutida "a favor" ou "contra", mas os Líderes terão
oportunidade de dizer "sim" ou "não". Não haverá
mais aquele encaminhamento feito pelo Líder.

Era este o entendimento, Sr. Presidente, que
comunico a V. Exll e à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumpri
mento V. Exll e os Srs. Líderes. Vamos exatament~ ,

tentar fazer com que esta seja a Casa do entendi
mento, a fim de que possamos, nos mais variados
temas, chegar ao entendimento que permita um
próspero debate entre todos os Deputados.

O SR. RICARDO MARANHÃO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO MARANHÃO (PSB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar um
manifesto publicado no Jornal do Comércio do Rio de
Janeiro. Trata-se de um manifesto de eminentes juris
tas brasileiros. Entre eles temos: João Luiz Duboc Pi
naud, Presidente do Instituto dos Advogados Brasi
leiros; Celso Antônio Bandeira de Mello, Barbosa Lima
Sobrinho, Evandro Lins e Silva, Fábio Konder Compa
rato, Hermann de Assis Baeta e outros.

Nesse manifesto, os advogados brasileiros denun
ciam a crise brasileira, a subordinação dos interesses da
nossa economia aos interesses do capital internacional,
o uso abusivo pelo Executivo de medidas provisórias,
enfim, toda essa situação que estamos vivendo.

Sr. Presidente, quero solicitar de V. ExA provi
dências no sentido de que este documento seja
transcrito integralmente nos Anais da Casa para co
nhecimento da Nação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois

não.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

MANIFESTO DOS JURISTAS BRASILEIROS
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/ - ~

'ManIfesto do~tas Brasileiros

Juristas nacionais, unidos nos históricos es
~ do Instituto dos Adv~dOS Brasileiros 
IA~com seu Presidente. Mo Lyiz Dubpc f'j
naud, autorizado em sessão plenária, tomam
pubiico o seguinte:

.0 afuBrgovemo continua com~rom~~do a
ueza naClonãl, ara at n es oolLas do
I. Aest ra República, pelo desatardos

laços federativos, qual os Estados não integras
sem a Federação, encontra-se ameaçada. Pre
senciamos a desconstítucionalização das prá
ticas potrtlcas do govemo federal, o sucatea
mento dos bens públicos, o estilhaçamento da
República pela submissão aos órgãos financei
ros do' capitalismo intemacional. Não é nacio
nal govemo que' entrega o câmbio, a moeda e
o Banco Central do Brasil, aos praticantes au
xiliares da especulação intemacional. Não vale
acenar com a modemidade e oferecer a estag
nação das atividades agrícolas, industriais e
comerciais e, principalmente, do capital cientí
fico e tecnológico,. a recessão, o desemprego
e, aobretudo;'ll Imobillzante ausência de pers
pectivas. No plano intemo, suprimiu princípios
valorativos historicamente arraigados e consti
tucionalmente definidos: soberania, a cidada
nia, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralis
mo potrtico (art. 1Rda Constituição Federal).

~Io buscoy a efetjyação dO pleno emprego,
para atender e projetos circunstanciais de cai
xa, aplicando receitas reconhecidamente en
Y'nenarJas do EMI. O Exea.divo governa através
de mecidas provisórias, violando oart. 2!l da Caos
tiIuIção Feden:d oonsagrador da independência e
harmonia entre os poderes da União.

fi,Q. piaM internacjonal a ren(mcia sjStemáti
~ dos atributos dasoberania é consymada mtt,
9iante acordos

intemacionais sigilosos, excluindo a indispen
sável e legitimadora participação de setores or
ganizados da sociedade brasileira. Nega eficá
cia ao art. 411 da Constituição Federal que de
tennina seja a República regida, nas relac;.ães
intemacionais, pelos princípios da independên
cia nacional, autodetenninação dos povos, não
intervenção e cooperação entre as nações. A
subordina -o do destino nacional aos interes
ses econômicos '"temaclonais atingiu nlvelS e
insuportallilidade. -
• Um govemo é eleito para administrar Obem '"
público em benefício da população e não parê!..
dele desfazer-se como 11m pmdig~Que deita
fora a fortuna que não lhe pertence mas que'é

"comum. Entretanto, não foi praticado qualquer
ato visando a apurar e sustar o inconstitucional
ehipertrofiado endividamento extemo. Nenhum
govemo se sustenta na submissão a interes
ses estranhos ao próprio país, dominantemen
te opostos a ele. Administra-se a estagnação
nacional através da preponderância dos inte
resses de grupos financeiros. Com sua política
submissa aos interesses opostos à independên
cia e ao desenvolvimento nacionais, o govemo
viola, de maneira unipessoal e arrogante, o di·
reitO à autodetenninação do povo brasileiro, não
só em seu conteúdo potrtico mas principalmen
te em sua expressão econômica e social. A au
todetenninação implica na soberania sobre os
recursos naturais e na inadmissibilidade de um
povo ser privado dos seus próprios meios de
subsistência. .,
Portanto, o Brasil deve apoiar-se em seu pró-

prio povo organizado, em cooperação intema e
extema, investindo nele mesmo, em sua riqu
za e potencialidades, Iivrando-se das forçadé
dependências contrárias ao seu crescimen
econômico e social, desenvolvendo e partic
pando do diagrama emancipatório dos paísE
emergent~s, em cooperação recíproca, de acc



08668 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

do com os princípios e normas do direito inte
nacional positivo.
A riqueza e a autodeterminação de um Pa

representam valores intocáveis. Soberania
concretamente, controle da própria riquez:
definida e respeitada como patrimônio públic
exercitada através da gestão política indeper

dente. Do mesmo modo não se pode, ignorar
sofrimento de um povo subestimando a Sl

...esperança.
É o momento histórico de união dos brasile

ros, em favor de um Brasil soberano, dono e
clusivo do seu raro e imenso potencial. Este não
pode ficar à di~posição de governo algum, se,
a que título for. Um país pertence ao seu povo
historicamente considsrado, porque é anteri.

e superior a qualquer governo. A República f

define pela responsabilidade dos governante
ou seja, sua responsabilização política nos te
mos' da Constituição, exigindo esta, a resolu
resistência da almacoletiva da Nação, para ql
não seja arrastada ao desespero e à desint.
gração das instituições.

Rio de Janeiro, 24 de feverejJo de 1999. -

~u~~;~~;-
""'BiãIjJ8lriis::iÂâ~

~nt6~i'--~ndeira e ~
c_ resl en e "nltituto de Defesa das "

"Instituições Democráticas -IDID.-

São signatários d~nifesto,entre outros:1

ndre José Barbosa,Uma'Sobrinho, Alice Bues
mayer, Ade eira attos, I vaArantes, Amé
rica Lacombe, ~ronio MMesto da Silyeira Antônio
Carlos Wolkmsr; AntOnio Claudio Mariz de Oliveira,
Alvaro Reinaldo de Souza, Augusto Haddock Lobo.

,.Eleoedjto Calheiros Bomfim Bóris Nicolaevski, Car
mem Lúcia Antunes Rocha, Carlos Araúio Uma. Cel
so AntOnio Bandeira de Mello, Carlos André Ferreira
Alves, Celso Albuquerque Mello, Carlos Boechat, Cel
so Barroso Leite, Celso da Silva Soares, Claudia Pi-

, 'nheiro da Costa. Dalmo Dallari, DimasMacedo,~
rim I jns e Silya ~rosRoberto Grau, Edmundo Arruda
Uma Junior, Eduardo Carrión. Enéa de Stutz e Almei-

--- ,----
Guilherme Antonio Kress, Guaracy da Silva Freitas,
Geraldo Bonadio, Geraldo Sampaio Vaz de Mello, Gui
Ihermina Lavos Coimbra, Gustavo Sénéchal de Goffre
do, Hamilton Xavier, Helio Bicudo, H~o Saboya, Her
mann Assis Baeta, Ildebrando Barbosa de Carvalho,
Ismael Mannhó Fmcão, Jacques Távora Alfonsin, Je-

'ffersan Kravchychyn, Jorge da Silva, José Roberto Ba
tocchio, José Pires de Sá, João Luiz Duboc Pinaudr'"
José Filomeno Moraes Filho, José Uncoln da Fonseca,
José Carlos Cataldi, J.M. OIhon Sidou, José Motta Maia,
José Roberto Piza Fontes, José Verres Domingues, Kiev'
dos Santos Domingues, Usâneas Maciel, Lucia Vale
Fioueiredo. Marcelo Auausto Ceraueira, Márcio Thomaz

rio Sérgio Medeiros Pinheiro, Marcio Cammarosano,
Moema Baptista, Ninon Machado de Faria Leme Fran
co, Nelson Maciel Pinheiro Filho, Osny Dcarte Perei
ra, Olga Amélia S. Telles, Orlando Soares, Paulo Bo
navides. Paulo Goldrajch, Paulo Eduardo de Araújo
Saboia, Plinio Arruda Sampaio, Ricardo César Pereira
Ura, Rita de Cássia Santánna Cortez, Roberto A. R.
Aguiar, Roberto Átila Amaral, Roberto Dantas de Ara
újo, Roberto Camargo, Rogério Favreto, Rondinelli Vic
tor Pereira dos Santos, Rosângela Lunardelli Cavalla;
zi, Roeolea Miranda Folgosi, Sergio Machado, Sérgio
Sérvulo da Cunha, Tarsa Genro, Vivaldo Barbosa. Vi
cente Barreto Filho, Volio Santos Oominl'llJes, Wanrta



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o PV? (Pausa.)
O PV vota "não".
Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo com
o entendimento da Lide~ança em plenário, o Bloco
PUPST/PMN/PSUPSD vota "não".

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "não".

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de acordo
com o entendimento o PTB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Levan
tada por V. Exª, se não me falha a memória.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Era so
mente essa a confirmação que eu queria ter. En
tão, a expressão vai para o Senado, e a promul
gação dar-se-á independentemente da aprecia
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata
mente.

Peço a atenção dos Srs. Líderes e demais Srs.
Parlamentares. Quero registrar que adiciono ao
acordo a idéia de que só farei retornar ao Senado.
Federal a expressão "restabelecê-Ia".

No mais, a emenda, se aqui aprovada, será
promulgada, seguindo, aliás, decisão que e~ta

Presidência já tomou em questão de ordem ante
rior.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos vo- O SR. PRESIDEN1E .(Michel Temer) -
Quem não votou, deixe para depois desta vota
ção.

Como vota o PV?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para-escla~cer um detalhe.

Mantido o acordo suprimindo essa expressão,
V. Exª diz que em respeito a uma decisão anterior
mente tomada pera Mesa apenas remeterá ao Senado
a expressão suprimida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Apenas
isso, e o mais será promulgado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Quanto ao
mais haverá promulgação, e essa expressão ficará
pendente de decisão do Senado, aliás, como já hou
ve decisão, anteriormente, na reforma da Previdên
cia. A decisão de V. Exª é com base naquela ques
tão de ordem anterior?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir os Srs. Líderes, então, em face dessa nova de
cisão.

Como vota o PV?

O SR. JQSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

tar.

O SR. PAUL.O DE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO DE ALMEIDA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim".

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON SANTOS (PMDB - MT. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi "sim", obedecendo à orientação do
meu partido.

Oportunament.e, vou debater uma questão
que já estou sentindo aqui, Sr. Presidente: temos.
de rediscutir este ambiente. Estou aqui depois de
ter tomado quatro injeções. O fumo constante
aqui e o ar-condicionado têm de ser objeto de
discussão, porque passei essa noite, essa ma
drugada e o dia todo acamado, à base de inje
ções pesadas, e acho que outros colegas Parla
mentares sentiram a mesma coisa. Vamos ter de
discutir, oportunamente, esse tema do convívio
neste ambiente de maneira harmoniosa e saudá
vel.



O SR. PAULO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, na votação anterior,
"sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS reco
menda o voto "não".

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP.
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
"não".

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "não".

O SR. INOCÊNClb OUVEIRA (PFL -PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em face do acordo,
o Partido da Frente Liberal recomenda o voto "não",

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em função do acor
do celebrado, o PSDB vota "não".

O SR. HENRIQUE EDUARDO· ALVES
(PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, da mesma forma, em função do acordo rea
lizado, parabenizando a Liderança pelo. acordo,
votamos "não".

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. PAUDERNEV AVELINO (PFL - AM.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em home
nagem a todos os Líderes desta Casa e a V. Exa,
que tão bem tem conduzido essas votações, e tam
bém em função do acordo feito, somos pela retirada
da palavra "restabelecer-se", conforme emenda do
Deputado Eduardo Campos.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra
balhadores vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
.são do ora,dorJ - Sr. Presidente, o PDT vota V. Exll a palavra.

"não". . O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
O SR. RICARDO IZAR (PPB.- SP. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em função

~~~O"~o orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota do acordo feito, o Partido da Frente Liberal recomen
da o voto "não" e faz um apelo aos Srs. Parlamenta
res para que compareçam ao plenário, a fim de que
possamos concluir a votação desta matéria e iniciar
mos as demais votações, destaques e emendas e,
depois, emendas aglutinativas.

Nesta votação o PFL vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação o
PPB, também pelo acordo, encaminha o voto "não"
e solicita a sua bancada que permaneça em plená
rio, pois terel1'R>s várias votações ainda na noite de
hoje..

PPB, pelo acordo, "não".

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ BORBA (PMDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
"sim".



O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "sim".
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da Frente Liberal encaminha o voto "não" e reitera O SR. BA~íLIO VILLANI (PSDB - PRo Sem
apelo aos Srs. Parlamentares para que venham ao revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que fj-
plenário. Estamos em votação de matéria constitu- que registrado que na votação anterior meu voto
cional que requer quorum qualificado de 308 votos, foi "sim".
três quintos.

Portanto, fazemos apelo aos nobres pares no
sentido de que venham ao plenário e aqui perma
neçam para prosseguirmos a votação dessa maté
ria e concluirmos a das ..emendas e destaques ..esta
noite.

PFL "não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Parla
mentares, venham ao plenário. Se votarmos todos os
destaques e emendas aglutinativas da CPMF ainda na
noite de hoje, convocarei sessão no período da manhã,
amanhã, para votação de um único projeto: o da Depu
tada Maria Elvira, na semana internacional da mulher.

Venham, portanto, ao plenário para que possa
mos votar rapidamente.

O SR. VALDOMIRO MEGER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VALDOMIRO MEGER (PFL - PRo Sem
evisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação an

cerior meu voto foi "sim".

o SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim".

o SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação ano'
terior meu voto foi "sim".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "não".

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re
. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante

rior meu voto foi "sim".

O SR. SANTOS FILHO (PFL - PRo Sem ,revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "não".

O SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim".

O SR. CHICO DA PRINCESA (PTB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior votei "sim".

O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "sim".

O SR. PAULO MARINHO (PFL - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta votação
meu voto é "não".

O SR. RICARDO IZAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO IZAR (PPB - SP. Sem revi
são do orador) - O PPB vota "não", Sr. Presiden
te.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não" e solicita a sua bancada que permaneça
em plenário.

O SR. AVRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, queria lançar
uma proposta a V. Ex!! Temos na pauta nove vota
ções previstas. Se consumirmos trinta minutos para
cada uma, o que pelo ritmo atual já é considerado
bom, teremos a sessão perdurando por mais quatro
horas e meia, pelo menos. Como já são 19h, é líci
to esperar que esta sessão venha a ser concluída
perto da meia-noite. Quero pedir a V. Exll que
hoje, numa circunstância das mais especiais, pu
déssemos ter todos os Deputados em plenário e
imprimir aquele ritmo que V. Exll conseguiu na últi
ma votação da jornada de ontem, na qual, em cer
ca de dez minutos, concluímos uma votação com



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma for
ma, o PSDB solicita a V. Exª que encerre a vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

A SRA. LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB - GO. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei IInãoll.

Sr. Presidente, na votação atual, voto IInãoll.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação:

VOTARAM:

Sim: 01
Não: 477
Abstenção: 00

Total 478
Fica suprimida a expressão destacada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação. Todos já votaram?

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, só
quero aditar que o Plenário 2 é o da Comissão de Or
çamento.

O SR. VITTORIO MEDIOLl - Sr. Presidente,
pela ordem.

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

O SR. VITTORIO MEDIOLI (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei IIsimll.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
que V. Ex!! nos permitisse informar que amanhã, às
10h, o Governador de MinÇls Gerais, Itamar Franco,
estará se reunindo com a bancada do PMDB em
Brasília. Gostaríamos de convocar os colegas da
bancada do PMDB para esse encontro, às 10h, no
Plenário 2. Queremos conviçlá-Ios e insistir na pre
sença de todos os Parlamentares da bancada do
PMDB. Muito obrigada.

O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior meu voto foi IIsimll.
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absoluto sucesso. Se os Srs. Parlamentares se O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
mantiverem em plenário e, de certa forma, se manti- a palavra pela ordem.
verem de acordo com o que preceitua o Regimento O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Interno, poderemos ter esta sessão concluída às V. Exl a palavra.
20h ou às 21 h, com economia de processo para to- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re-
dos nós. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, nesta

É a proposta que encaminho a V. Exl • votação, recomenda o voto IInãoll e solicita a sua

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Peço ao bancada que permaneça em plenário, pois tere-
Plenário que atenda à proposta do Deputado Ayrton mos ainda, no mínimo, nove votações na noite de

hoje.
Xerez. Há 506 Deputados na Casa. Reitero informa- O PPB recomenda o voto IInãoll.
ção anteriormente dada: ontem, em três minutos, tive- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE.
mos 480 votantes no painel, na última votação. Vamos
permanecer em plenário. Será útil para todos nós e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido

da Frente Liberal recomenda o voto IInãoll.para a Casa.
Como votaram 477 Srs. Parlamentares, se-

gundo entendimento amplo de todos os partidos
com assento nesta Casa, acho que V. Exl poderia
encerrar a votação, para que passássemos à deli
beração seguinte.

O PFL vota IInãoll.
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~ropo'Sição: PEC N° 637/99 ~ DVS N° 10
EXPRESSÃO "RESTABELECÊ-LA"

Início Votação: 10/03/1999 18:38

Fim Votação: 10/03/199918:57

Resultado da Votacão
Sim 1
Não 477
Abstenção O

Total da Votação 478

Art. 17 1

Total Quorum 479

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:01

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Não
PPB- Não
PDT- Não
PlB- Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSUPMNIPSD - Não
PPS -Não
PV-Não
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel· PPB Não
A1ceste Almeida PMOB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PSOB Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Não
Badu Picanço PSOB Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Não
Fátima Pelaes PSOB Não
Jurandil Juarez PMOB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapã : 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Não
Oeusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Não
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Partido Bloco Voto

Jorge Costa PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSOB Não
Raimundo Santos PFL Não
RenildoLeal PTB Não
Valdir Ganzer PT, Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgilio PSOB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney AveJino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Não
Confúcio Moura PMOB .Não
Eurípedes Mirandl:! - POT Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 8

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bittar PMDB Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros POT Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8
TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins: 7
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Partido Bloco -Voto
MARANHAo
Albérico Filho PMOB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMOB Não
João Castelo PSOB Não
José Antonio PSB PSB/PCOOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Femandes PFL Não
Pedro Novais PMOB Não
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Roberto Rocha PSOB Não
Sebastião Madeira PSOB Não
Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSO Não
Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambràia PMDB Não
Arnon Bezerra PSOB Não
Chiquinho Feitosa PSOB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Não
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMOB Não
Moroni Torgan PSDB Não
Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMOB Não
Raimundo Gomes de Matos - PSDB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feij6 PSOB Não
Ubiratan Aguiar PSOB Não
Vicente Arruda PSOB Não
Total Ceará: 21

PIAul
PSOB Não

Atila Lira
PSOB Não

B.Sá
Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMOB Não

Marcelo Castro PMDB Não
Não

MussaOemes PFL

Paes Landim PFL Não
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Partido Bloco

PMDB
PT

PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

)' Themistócles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARA(BA
Adauto Pereira
Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Total Paraíba: 12
PERNAMBUCO
Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Plauhylino
Marcos de Jesus
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Severino Cavalcanti

f

Total Pernambuco: 24

PFL
PMOB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PFL
PMDB
PSDB
PSB
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSL
PSDB
PST
PFL
PPB
PSB
PFL
PMDB
PPB

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPST/PSUPMN/PSD

PUPST/PSUPMN/PSD

PSB/PCDOB

Voto
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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Partido Bloco Voto

ALAGOAS
Albérico·Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Não
José Thomaz Nonô PSDB Não
Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PDT Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Geraldo Simões PT Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
JutahY Junior PSDB Não
Leur lomanto PFL Não
Luiz Moreira PF.L Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
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Partido Bloeo Voto

Pedro Irujo PMOB Não
Roland Lavigne PFL Não
Saulo Pedrosa PSOB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Não
Aécio Neves PSOB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSOB Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSUPM~/PSO Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSOB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSOB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Fernando Diniz PMDB . Não
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMOB Não
Hélio Costa PMOB Não
Herculano Anghinetti PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Militão PSOB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Porteia PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Não
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Não
Osmãnio Pereira PMOB Nã6
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSOB Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSOB Nã9
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Partido Bloco Voto

Saraiva Felipe PMOB Não'
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCOOB Não'
Silas Brasileiro PMOB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não
Zaire Rezende PMOB Não

Total Minas Gera~ : 49

EspiRITO SANTO
A1oizio Santos PSOB Não
Feu Rosa PSOB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSOB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMOB Não

Total Espirito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Não
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSOB Não
A1merinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSOB Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSO Não
Celso Jacob POT Não
Coronel Garcia PSOB Não
Oino Fernandes PSOB Não
EberSilva POT Não
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa PMOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Não

João Mendes PMOB Não
João Sampaio POT Não
Jorge Wilson PMOB Não
Laura Carneiro PFL Não
Luis ECluardo PSOB Não
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Salomão POT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio· Fortes PSOB Não
Mattos Nascimento PMOBo Não

J _

PTMilton Temer Não
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Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB 'Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não.
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Zuppo PDT Não
Franco Montoro PSDB Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Dirceu PT Não
José Genoíno PT Não
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t

José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
Julio Semeghini PSOB Não
Lamartine Posella PMOB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDQB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPSI/P$UPM~/PSO Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Uma PDT Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PFL Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não

Total Distrito Federal: 7

GOlAS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler 'Morais PMDB Não
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Jovair Arantes
JUquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Total Goiás: 14
MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka
Total Mato Grosso do Sul: 7
PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
BasílioVillani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Wemer Wanderer
Total Paraná: 29

Partido
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PMDB

PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

Bloco Voto

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

. Não

Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Não
Edinho Bez PMOB Não
Edison Andrino PMOB Não
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva ~ - PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMOB Não
João pjzzolatti PPB Não
JOsé Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Aírton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcisio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marroni PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não

Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Roberto Argenta PFL Não
Synval'Guazzelli PMOB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmidt PMOB Não
Waldomiro Fioravante PT Não
Total Rio Grande do Sul: 29
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bançada do PT)

- N!!13-

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I e

§ 22 do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da expressão "hipótese em que o resultado
da arrecadação verificado no exercício financeiro de
2002 será integralmente destinado ao resgate da dívi
da pública federal", constante do § 32, do art. 75, na re
dação proposta pelo artigo 12 da Proposta de Emenda
à Constituição n2 637-A, de 1999, que "Prorroga, alte
rando a alíquota, a contribuição provisória sobre movi
mentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, a que se refere o art. 74
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias",
com vistas a sua supressão.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Dep.
Geraldo Magela, Vice-Líder do PT - Dep. José
Genoíno, Líder do PT.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (PDT- PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para votar
o destaque da expressão, quem quiser manter a expres
são vota "sim", quem quiser suprimi-Ia vota "não".

Concedo a palavra ao Deputado Gerald~

Magela para encaminhar.
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior o meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Geraldo Magela, vamos dar em primeiro lugar a pa
lavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly; que vai falar
contrariamente à matéria.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de o

Março de 1999

nobre Deputado falar, o Líder do Governo, nobre
Deputado Arnaldo Madeira, estava encaminhando
entendimento sobre a matéria. Em demonstração de
boa vontade para com os partidos de dposição, com
binou com Líderes da base de sustentação do
Governo para também acatar este DVS, numa de
monstração de boa vontade, repito, para que o texto
fique o mais escorreito, o mais enxuto possível.

Por isso, o Líder do Governo está comunicando
aos partidos de oposição que também acatará o desta
que, o que agilizará a votação. Nenhum Líder vai en
caminhar mais a matéria; vai ser "sim" ou "não".

Mais uma vez, louvamos a atitude dos Líderes
do Governo, da base de sustentação, bem como a
do Líder da Oposição, que estão chegando a um
amplo entendimento sobre a matéria.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. I~DIO ROSA (PMDB - RJ. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retificar meu voto.
Apareceu "sim", mas eu pretendia votar "não", retificando.

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ DE ABREU (PSDB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto é "não".

O SR. RICARDO NORONHA (PMDB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero jus
tificar o meu voto. Meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir o Líder do Governo e os Srs. Líderes. Estão to:
dos de acordo?

O SR. PASTOR REGINALDO DE JESUS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PASTOR REGINALDO DE JESUS - Sr.
Presidente, voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, quem não votou na votação anterior, vai
aguardar o término desta votação para anunciar o
seu voto. E, por favor, permaneçam em plenário. Va
mos colaborar com os demais colegas que estão
aqui sentados o tempo todo para votar.

Prorrogo a sessão por uma hora.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
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O SR~ PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem . A SRA. MA~IA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
V. Ex~ a palavra. revisão da oradora.) -' Sr. Pfesidente', 'gostaria de

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem lembrar aos companheiros de bancada do PMDB de
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o entendimento é todo o País do convite para o encontro que será rea-
amplo. Precisamos apenas fazer um acordo a respeito lizado amanhã, às 10h, na Comissão de Orçamento,
da redação. Solicito a V.~ o prazo de cinco minutos no Plenário nº 2 do Anexo 111, com o Governador de
para que consigamos esse entendimento. Minas Gerais, ex-Presidente Itamar Franco. Será um

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aguar- prazer muito grande para a bancada de Minas ter to-
daremos cinco minutos para que o acordo seja feito. dos os colegas do PMDB presentes.

Informo que os Srs. Deputados que não vota- A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
ram podem fazê-lo ao microfone. peço a palavra pela ordem.

O SR. ZÉ íNDIO - Sr. Presidente, peço a pala- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
vra pela ordem. V. Ex~ a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem
V. Exll a palavra. revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-

O SR. ZÉ íNDIO (PPB - SP. Sem revisão do terior, o meu voto foi "não".
orador.) - Sr. Presidente, meu voto anterior é "não". A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Sem

O SR. RUBENS FURLAN (PFL - SP. Sem revi- revisão da ora9ora.) - Sr. Presidente, voto "não"
são do orador.) - Sr. Presidente o meu voto é "não". O SR. NELSON PROENÇA (PMDB - RS. Sem

O SR. PASTOR REGiNALDO DE JESUS re~isão d~ I?r~d~r.) - Sr. Presidente, na votação an-
(PFL - BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- tenor voteI nao. . _
te o meu voto foi "não". O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Sem revlsao

, O SR. FLÁVIO DERZI (PMDB _ MS. Sem revi- do orador.).:- .S~: Presidente, na ,~,ri~~~ra votação
são do orador.) - Sr. Presidente, nas duas primeiras meu voto fOI sim e na segunda, fOI nao. .
votações, o meu voto foi "não". O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. PresIdente,

O SR. JOSÉ DE ABREU (PSDB _ SP. Sem re- peço a palavra pela ordem. .
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
rior, o meu voto foi "não". a palavra.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Sem revi- O ~~. ARNALDO MADEIR~ (PSDB.- SP.
sãodoorador.)-Sr. Presidente, registro o meu voto "não". Sem revlsao do orador.) - S~. Presidente, estivemos

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB _ MG. Sem c~nv~rsa~do. com t?~OS os LIderes - Dep~t~dos .'no-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, nas cenclo Ohv:lra, Aeclo Neves, Geddel VIeira ~Ima,
duas últimas votações o meu voto foi "não". OdeImo Leao :-' c~m o Relator Pa~~erney Avellno e

, , com os demaIS Lideres da Oposlçao - Deputados
O ~~. SERGIO NOVAIS (BI~/PSB - .CE. Miro Teixeira, José Genoíno, Luiza Erundina, Jandi-

Sem revlsao _do ora~or.) - Sr. Presld.~~t~, "registro ra Feghali, Arnaldo Faria de Sá -, enfim, com todas
que, na votaçao antenor, o meu voto fOI nao. . as Lideranças dos partidos da Casa, para estender o
_ O SR. GERSON ~BRIEW. (PFL - BA.~r:~ acordo que fizemos no tocante ao DVS que acaba-

sao do orador.) - Sr. Presidente, registro o meu voto nao. mos de votar. O DVS nº 13 suprime a expressão "hi-
O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Sem re- pótese em que o resultado da arrecadação verifica-

visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- do no exercício financeiro de 2002 será integralmen-
rior, meu voto foi "não"., te destinado ao resgate da dívida pública federal".

O SR. FREIRE JUNIOR (PMDB - TO. Sem re- A pretensão do Governo com essa redação origi-
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an- nal era a seguinte: como temos um período de não-vi-
teriores, o meu voto foi "sim", gência da CPMF, o Governo poderia emitir títulos para

O SR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Sem revi- cobrir esse período e, no ano de 2002, utilizaria os re-
são do· orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- cursos da CPMF para pagar os títulos emitidos.
rior, o meu voto foi "não". Tanto o PTB, pelo Deputado Luiz Antonio Fleury,

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço como o PT, fizeram propostas de supressão dessa
a palavra pela ordem. expressão, ou seja, supressão no § 3º, do art. 75,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem aqui mencionado, da expressão, repito, "hipótese
V. ExA a palavra. em que o resultado da arrecadação verificado no
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exercício financeiro de 2002 será integralmente des- Amaldo Madeira, quando S.Exa fala de redação final,
tinado ao resgate da dívida pública f~deral. não é redação final, é redação do venctdo. Trata-se de

Então, nós acataríamos a supressão com o com- um esclarecimento importante. Regim~ntalmente, vo-
promisso de, primeiro, fazermos a redação do vencido tar-se-á a redação do vencido, e não a !jedação final.
em primeiro tumo, hoje, aqui no plenário, com muita O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Reda-
clareza, para evitar a remessa da matéria para a Co- ção do vencido. V. Exi tem razão.
missão Especial. Portanto, nós poderíamos começar a Devo dizer que o PT já indicou aqui as Emen-
contar o prazo de interstício a partir da sessão de ama- das Aglutinativas n!!S 6 e 17; e o PDT, a de nll 5.
nhã. Segundo, nós votaríamos oS'quatro DVSs que, Qual é a emenda que o PTB ainda não indicou?
faltam para serem apreciados e também as quatro O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presi-
emendas aglutinativas que foram escolhidas, duas dente, peço a palavra pela ordem.
pelo PT, uma pelo PDT e uma pelo PTB. Votaríamos O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
na ordem pretendida pela Oposição. V. Exll a palavra.

Teríamos, então, a votação - com a aceitação O' SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP.
desse DVS, que é uma supressão - da redação final Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é a Emen-
ainda hoje. Se concluirmos a votação dos quatro DVSs da de nll 6.
e das quatro emendas aglutinati\ías, teríamos a votação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seis? A de
da redação final, com a Oposição fazendo o encaminha- nll6 está indicada pelo PT. O PT indicou as de n!!S 6 e 17.
mento, através de oradores para cada uma das emen- . . O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presiden-
das aglutinativas, uma da Situação, com o Deputado te, DVS de bancada à Emenda nll 6, 20, de autoria
Fleury fazendo a explicação nos cinco minutos conven- do Deputado...
cionados por V. ExA. O encaminhamento dos Líderes O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Qual é?
para cada uma das votações seria o do voto "simM ou O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Número 6.
"não" para acelerarmos o processo de votação. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É o DVS.

Foi esse o entendimento a que procedemos O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY -.DVS. V. Exll

com todos os Líderes. Estou procurando deixar isso está falando emenda.
aqui com muita clareza, pará ,que os Srs. Líderes O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Emen-
possam confirmar o entendimento e nós possamos da aglutinativa.
avançar no processo de votação.' O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Não, Sr.

Esqueci-me de mencionar o Deputado João Presidente, Destaque de Emenda nll 6.
Herrmann Neto, Líder do PPS, que também partici- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
pou ativamente desse entendi.mento. não tem uma emenda aglutinativa que vai ser votada?

Sr. Presidente, era esta a informação que gos- O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presi-
taria de dar a V. ExD e ao Plenário. dente, não tem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclare- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Então,'
ço aos Srs. Líderes que, em face do pleito dos Líderes são três emendas?
da Oposição, acabamos acrescentando mais um ora- O SR. ROBERTO JEFFERSON - São.
dor no encaminhamento das Emendas Aglutinativas O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
n!!S 6 e 17. Falariam três oradores, para incluir o Depu- te, peço a palavra pela ordem.
tado Amaldo Faria de Sá. Este é o primeiro ponto. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Segundo ponto: quero registrar mais uma vez que, V. ExII a palavra.
em face deste acordo, cuja votação da redação se dará O SR. INOCÊNCIO· OLIVEIRA (PFL - PE.
no próprio plenário, a matéria a ser remetida ao Senado Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, duas do
será apenas a matéria excluída, o que não impedirá a PTe uma do PDT.
promulgação imediata da emenda constitucional. O SR. PRESIDENTE (Michel·Temer) ... Duas

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ ...; Sr. Presi- do PT e uma do PDT. . . ;.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR.INOCÊNCIOOLl'lEIRA- Sr. Presiden-

O· SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem te, uma do PTB. Massa o Líder do PTB abdicar...
V. Ex' a palavra. O.SR.PRESIDENTE.(~johekTemer)"" O.PTB

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB'..., SP. abdicou da emenda.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas O SR,,:·INOCÊNC10>QS.,V.E.IRA-:Sr.,Pr:esiden-
um esclarecimento: na manifestação do Deputado te, o PTB tem destaque.}
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O SR. PRJ:~IDENTE (Michel Temer) - O PTB Como vota o PV? O PV vota "não".
tem destaque,qu~ está na votação. . Comovota o PPS? Vota "~ão":.·

Vamos o~~ir os Srs. Uderes. . Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?
O SR. ~ERALDO MAGELA - Sr. Presidente, O SR. DE VELASCO (Bloco/PST -' SP. Sem

peço a palavra pela ordem. • revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem PUPST/PMN/PSUPSD, pelo acordo, vota "não".

V. ex- a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
. O SR. GERALDO MAG~LA (PT - DF. Sem re~ . vota o Bloco PSB/PCdoB?

visão.do orador.) - Sr. PreSidente, na verdade, eu A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
deven~ usar a palavra c~mo autor do Destaque para Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
Votaçao em Separado n 13. PSBfPCdoB võta "não

Sere~ bastante sucinto. Primeiro, elogio a postura O SR. PRESIDENTE (M' h I T ) - C
dos Srs. Lideres, tanto da Oposição como da base do vota o PTB? IC e emer omo
Governo, na busca do entendimento e no acatamento

.do DVS que apresentamos. Consideramos importante O SR. CAIO RIE~A (PTB - R~. Sem revi~ão
apresentar esse DVS, porque o texto redigido dava ao do o,ra?or.) - ~r: PreSidente, o Partido Trabalhista
Governo a possibilidade de usar a arrecadação de BrasileIro vota nao. ,
-2002 da CPMF integralmente para resgate da dívida O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
pública federal, o que significava que o Governo pode- vota o PDT?
ria usar esses recursos não na aplicação do que se O SR. MIRO TEIXEIRA (PD~ - RJ. Sem revi-
propõe hoje - Saúde e Previdência. são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT participou

Em bom momento, o Líder Arnaldo Madeira desse acordo, votou "não" ao destaque do PSB,
compreendeu nossas argumentações e aceitou nos- para que o Governo não tivesse um cheque em
sas ponderações. Os demais Lfderes compreenderam branco que lhe permitisse aumentar para 0,38% a
a nossa preocupação. De fato, a posição do Partido a~quota da CPMF além do prazo ~s~a~elecido no §
dos Trabalhadores, ao aceitar a ponderação de votar 1 da proposta de emenda à Constltulçao.
ainda hoje a redação do vencido, compreende o fato No caso da proposta do PT, votamos "não", ou
de que neste momento a nossa postura não é de im- seja, pela supressão do texto, para garantir que o dinhei-
pedir que se conclua a tramitação em primeiro turno da 1'0~ CPMF seja realmente destinado à Saúde e à Pre-

.emenda, mostrando nossa posição de acordo com vidência, e não para o resgate de papéis, de títulos.
nossas convicções, votando contra, votando da manei- Concordamos que, em tomo do acordo sobre esses
ra que pompreendemos, mas aceitando o jogo demo- dois destaques, a redação do vencido seja apreciada
cráfico. É essa a minha posição, como autor do desta- em plenário hoje. Esse é o ,acordo de que participou o
que de votação em separado, e é também a posição PDT, além da seleção das emendas aglutinativas e sua
da bancada do Partido dos Trabalhadores. redução para uma, conforme já comunicado à Mesa.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Portanto, nestes termos, o PDT vota "não", elogian-
palavra pela ordem. do a iniciativa do PT, como anteriormente a do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
V. Exl a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB, pelo acor-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- do, vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, apenas para comu·" O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
nicar a minha bancada, de público, pOi' que o PSDB visão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
participou do acordo e inclusive cumprimenta o Uder balhadores, pelo acordo, vota "não".
do Governo e os demais Uderes, sobretudo os da O SR. PRESIDENTE· (Michel Temer) - Como
Oposição, pelo acordo celebrado, que certamente vota o PSDB?
agilizará as votaç6es na noite de hoje. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul- são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota, pelo
to os senhores oradores Inscritos se desistem do acordo; "não", lembrando ainda que faz parte do acor-
uso da palavra para agilizarmos a votação. (Pausa.) do o encaminhamento por parte dos Srs. Líderes di- .

Aprovado. (Palmas.) zendo apenas "sim" ou "não" nas próximas matérias.
Em votação a expressão destacada. O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem re-
Vamos ouvir os Srs. Líderes. visão do orador;) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem O SR. JOSÉ PRIANTE (PMDB - PA. Sem re-
revisão. do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não". visão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de regis-

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi- trar meu voto, seguindo a orientação da minha ban-
são do orador.) - Sr. Presidente; o Govemo vota "não". cada nas votações anteriores. .

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- A SRA. ESTHER GROSSI - Sr. Presidente,
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não". peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- V. Ex!! a palavra.
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação A SRA. ESTHER GROSSI (PT - RS. Sem revisão
pelo sistema eletrônico. da oradora.) - Sr. Presidente, gostaríamos de anunciar

Está iniciada a votação. que "A Festa da Alegria. PorqUe Existe Mulher Compa-
Queiram seguir a orientação do visor de cada nheira", dos Congressistas Homens de Boa Cabeça, vai

posto. acontecer logo após esta votação, com fogos de artifícios
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- e brinde simbólico em frente ao Congresso Nacional.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. LUIZ SALOMÃO - Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a palavra-pela ordem.

V. Ex!! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem V. Ex!! a palavra.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren- O SR. LUIZ SALOMÃO (PDT - RJ. Sem revisão
te Liberal recomenda o voto "não" e faz um apelo aos do orador.) - Sr. Presidente, quero contraditar a obser-
Srs. Parlamentares para que acorram ao plenário. Te- vação do Líder Inocêncio Oliveira, com todo o respeito,
remos ainda sete votações, quando deveremos con- porque a Oposição não considera que haja algo a co-
cluir, em primeiro turno, a votação da CPMF. memorar com esse acordo. Na verdade, tivemos de nos

É fundamental que concluamos a votação desta curvar à evidência da maioria maciça presente no plená-
matéria nesta noite. Por isso, Sr. Presidente, louvo o rio para aprovar tudo o que interessa ao Governo.
Líder do Governo, dos partidos da base de sustenta- De fato foi feita pequena concessão pela banca-
ção e os da Oposição pelo entendimento que vem da governista em relação a dois ou três dispositivos
sendo feito no sentido de melhorar o texto da PEC re- que são absolutamente insuportáveis, na medida em
lativa à CPMF, para que esta Casa demonstre que ne- que o próprio Líder Inocêncio Oliveira reconheceu que
nhum texto, nenhuma proposição ou matéria que aqui a palavra "restabelecer" significava dar um cheque em
chega sai sem que seja mais aprimorada. branco às autoridades fazendárias do País.

Esta Casa tem sido pródiga em melhorar os tex- Da mesma forma, a supressão que se está vo-
tos, venham de onde for - do Poder Executivo ou do tando agora significa um mínimo de segurança para a
Judiciário -, porque aqui se encontram Parlamentares destinação dos recursos da CPMF à saúde - o que
especialistas em todos os campos de atividade. não está de fato garantido -, porque já vivemos a his-

Sr. Presidente, acredito que nesta noite o Con- tória de que o Governo dá com uma mão e retira com
gresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, a outra outras fontes de financiamento da saúde.
deverá dar mais uma demonstração à Nação de que O acordo foi tão-somente um entendimento
está à altura do momento político que vivemos. processual com relação à votação, porque, de fato,

Vamos votar a matéria. Uns votarão a favor; ou- não há nada que a Oposição tenha a comemorar
tros, contra. Vamos mostrar que há entendimento em com este acordo.
torno dos procedimentos e, sobretudo, daquilo que era O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
básico para aprimorar a PEC que cria a CPMF. palavra pela ordem.

Por isso, Sr. Presidente, solicito aos Srs. Parlamen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tares que permaneçam em plenário para que possamos V. Ex!! a palavra.
votar o mais rapidamente possível essas matérias. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

a Partido da Frente Liberal, neste destaque; em são do orador.) - Sr. Presidente, é oportuno saudar
_face do amplo entendimento, recomenda o voto "não". acordos e entendimentos, e, certamente, essa é

O SR. JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, peço uma das funções desta Casa.
a palavra pela ordem. . .. _... - . Ouvi com atenção o nobre Líder do PDT,

O SR. PRESIDENTE (Mich.el Temer) - Tem Deputado Luiz Salomão. Não considero pequenas
V. Ex!! a palavra. as concessões, até porque a base do Governo de-
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monstrou claramente que teria maioria para dar ao O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Governo o que chamam de cheque em branco. Não V. Exll a palavra.
concordo com esse termo. Porém, a prerrogativa de, . O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
se necessário, restabelecer a alíquota anterior da revisão do orador.) - Sr. Presidente, esclareço ao
CPMF, no caso do primeiro destaque, é uma con- Plenário que teremos ainda sete votações. Estamos
cessão que mostra a independência desta Casa. falando muito em acordos, o que é bom, mas não

Existe a prerrogativa, que os Líderes da base podemos nos desmobilizar nem sair do plenário.
estabeleceram em entendimento com o Líder do O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ma-
Governo, de modificar propostas do Governo n?quilo térias polêmicas, que exigirão votação nominal. Srs.
que acharem necessário. Deputados, permaneçam em plenário para as próxi-

O acordo é extremamente positivo e abre cami- mas votações.
nho, abre portas para que no futuro outros entendi- O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
mentos que visem ao melhor andamento dos traba- peço a palavra pela ordem.
lhos sejam selados sem prejuízo das manifestações O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)" - Tem
das diversas Lideranças, sejam contra ou a favor. V. Ex~ a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ~ Vou en., O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
cerrar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o painel

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presi- não está facilitando a votação para os Srs. Deputa-
dente, peço a palavra pela ordem. dos. Solicito a V. Exi que tenha paciência, a fim de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem que os Deputados que estão na Mesa possam des
cer e votar nas bancadas.V. Ex· a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-V. Ex!! dispo-
rã de cinco minutos para descer, chegar ao posto e votar.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entende- O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
mos que o acordo é positivo tanto para o Poder Le- Presidente, peço a palavra pela ordem.
gislativo quanto para o Executivo. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Não estamos comemorando nem temos o que V. ExB a palavra.
comemorar, porque a prorrogação de imposto e o O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
aumento da alíquota não é bom para um povo que já _ RN. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, es-
está cansado e exaurido. clareço que houve acordo nas duas primeiras vota-

Entendo que esse acordo dará celeridade à vo- ções, mas haverá necessidade de quorum qualifica-
tação e é altamente positivo, porque impede que o do para as demais. Portanto, apelo para a bancada
Governo, no futuro, restabeleça alíquota de 0,38% do PMDB, no sentido de que permaneça em plená-
ou ainda emita títulos, no que não acredito. As con- rio, pois teremos ainda cinco, seis ou sete votações,
dições são adversas. O próprio Governo tomou pro- que exigem, repito, quorum qualificado.
vidências e está usando receita antecipada da priva- O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
tização do setor das telecomunicações, sobre a qual peço a palavra pela ordem.
não incide carga tributária, e outros recursos oriun- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
dos do aumento do IOF e da Contribuição sobre o V. Ex' a palavra.
Lucro Líqüido das Empresas. O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem

Portanto, entendo ser o acordo altamente favo- revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
rável, não apenas para o Congresso Nacional, so- PTB pede aos seus Deputados que fiquem em ple-
bretudo para o povo brasileiro. nário, pois ainda teremos sete votações nominais.

O SR. PAULO ROCHA - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
p~ço a palavra pela ordem. te, peço à palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO ROCHA (PT -·PA. Sem revisão O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
do orador.) - Sr. Presidente, só para informar que revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren-
votei na votação anterior. te Liberal, por intermédio da sua Liderança, faz um apelo

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, para os nobres pares: permaneçam em plenário. Haverá
peço a palavra pela ordem. ainda sete votações nominais pelo sistema eletrônico.
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Precisamos concluir a votação desta importante ma- lu~am em reconhecer minl:1a impressão digital. Solici-
téri.a nesta noite. É importante que o façamos. to aVo Ex!! que compute o meu voto "não".

O PFL, nesta votação, recomenda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, de V. Exll será computado.

peço a palavra pela ordem. O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem peço a palavra pela ordem.

V. Ex!! a palavra. -. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. INÁCIO ARRUDA (BlocoIPCdoB - CE. V. Exa a palavra.

Sem revisão do orador.) .:... Sr. Presidente, o Bloco . O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE.
PSB/PCdoB recomenda o voto "não" e comunica a V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não con-
Ex!! que é possível votar em menos de um minuto no segui autenticar minha impressão digital no posto.
plenário. Portanto, ainda ficamos com um crédito de Solicito a V. Exll que registre meu voto "não".
quatro minutos. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, computado.
peço a palavra pela ordem. . . Estão na Casa hoje 511 Deputados. No painel,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem há o registro de 457 presenças. Os que ainda não
V. Exll a palavra. votaram venham votar. É importante que registrem a

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- sua presença em votações.
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V. Exll O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr.
que informe ao Plenário a ordem de votação, após o Presidente, peço a'palavra pela ordem.
encerramento desta. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo V. Ex!! a palavra.
a V. Exll, Deputado Walter Pinheiro: DVS n2 6; O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
Emenda Aglutinativa n2 5; Emenda Aglutinativa n2 6; - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
Emenda Aglutinativa n2 17; DVS n2 14; e DVS n2 19. nome da Liderança do PMDB, aproveito a oportuni-

O SR. AÉCIO NEVES - Srs. Presidente, peço dade para convidar mais uma vez os Parlamentares
a palavra pela ordem. para a audiência pública que será realizada amanhã,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem às 10h, na Comissão de Orçamento, Plenário n2 2,
V. Ex!! a palavra. . com a presença do Governador de Minas Gerais,

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB _ MG Sem revisão Itamar Franco. Trata-se de importante encontro para
do orador.) - Sr. Presidente, reitero o voto "não" do o PMDB, para o Governador Itamar Franco e para
PSDB nesta matéria, em virtude do acordo selado, e nossa bancada.
aproveito a oportunidade para convocar os Srs. Parla- O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a
mentares do meu partido a virem ao plenário, pois te- palavra pela ordem.
remos ainda sete votações nominais. Todo esse en~ O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
tendimento só terá sentido se aqui permanecerem os V. Ex

ll
a palavra.

Srs. Parlamentares até a última votação. 'Elas obvia- O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Sem revi-
mente serão mais ágeis se os Parlamentares perma- são do orador.) - Sr. Presidente, o meu voto é "não".
necerem no plenário. Assim, poderemos votar a reda- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
ção final, objetivo maior de todo esse entendimento. computado, Deputado Edinho Bez.

Apelo para os Srs. Parlamentares no sentido Vamos permanecer em plenário, Srs. Deputados.
de que permaneçam em plenário, a fim de que pos- Vou fazer votações mais rápidas.
samos dar agilidade às sete votações seguintes. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

O SR. MARCELO DÉDA - Srs. Presidente, encerrada a votação.
peço a palavra pela ordem. Anuncio o resultado:

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem VOTARAM:
V. Ex!! a palavra. . Sim: 1

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi- Não: 472
são do orador.) - Sr. Presidente, confesso a V. Exll Abstenção: 00
que não tenho nada pessoal contra o sistema eletrô- Total: 473
nico de votação, mas cinco postos simplesmente re- Fica suprimida a expressão destacada.
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Proposição: PECo N. 637/99 - DVS EXPRESSÃO li

HIPÓTESE ... FEDERAL

Início Votação: 10/03/1999 19:23

Fim Votação: 10/03/199919:38

Resultado da Votação
Sim 1
Não 469
Abstenção O

Total da Votação 470:

Art. 17 1

Total Quorum 471

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 17:01

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Não
PPB- Não
PDT- Não
PTB- Não
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSUPMNIPSD-Não
PPS -Não
PV-Não
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB- Não
A1ceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PSDB Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
Jurandil Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Não
Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Não
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Partido Bloco Voto

Deusdeth Pantoja PFi'L Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro pSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo'Coutinho PSOB Não

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgllio PSDB Não
Átila Lins 'PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: ,7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júni~r PFL Não
Marinha Raupp PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bittar PMDB Não
Marcos Afonso PT Não
Sérgio Barros PDT Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PM'OB Não
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Partido Bloco Voto

Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFl Não
Costa Ferreira PFl Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Anibal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PMDB Não
Amon Bezerra PSDB Não
Eunicio Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moron; Torgan PSDB Não
Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feij6 PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicen.te Arruda PSDB Não

Total Ceará: 21

PIAui
Não

Átila Ura PSDB

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não
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Partido Bloco Voto

Marcelo Castro .;PMDB Não
Mussa Dames PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themlstocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAiBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abllio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luciano Bivar PSL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST .PUPST/PSUPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB .PSB/PCDOB . Não
Ricardo Fiuza PFL Nã,O.
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Partido Bloco Voto

Salatiel Carvalho PMDB ~ão
Severilio Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
João Caldas P"MN PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
José Thomaz NonO PSDB Não
Luiz Dantas PSD PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PDT Não
Eujâcio Simões PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não
João Almeida 'PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL. Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Leur Lomento PFL Não
Luiz Moreira Pf=L Não
Manoel Castro PFL Não
MârioNegromonte PSDB Não
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não
Paulo Braga PFL Não
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Partido Bloco Voto

Paulo Magalhães PFL Não
Pedro lrujo. PMDB Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não
Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMOB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Não
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Porteia PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira PMDB Não
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSDB Não
Romel Anizio PPB Não
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Partido Bloco Voto

Romeu Queiroz PSDB Na-o
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgflio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Não
José Carlos Elias I?TB Não
Magno Malta PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Não

Total Espirito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Não
Aldir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSI.:IPMN/PSD Não
Celso Jacob PDT Não
Coronel Garcia PSOB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
EberSilva PDT Não
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Não
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Não
João Mendes PMDB Não
João Sampaio PDT Não
Jorge Wilson PMDB Não
Laura Carneiro PFL Não
Ll)is Eduardo PSDB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Salomão PDT Não
Luiz Sérgio PT Não
Mareio Fórtes PSD~ Não
Mattos Nascimento PMD8 Não
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Miiton Temer PT ~ão,

Miro Teixeira PDT Não
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feij6 PSDB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PS-DB Não
Rubem Medina PFI! Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Não
Wanderley Martins PDT Nc!lo

Total Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB' PSB/PCDOB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Nc!lo
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Não
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cúnha Bueno PPB Não
De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Nc!lo
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Zuppo POT Não
Franco Montora PSDB Não
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não

,Jorge Tadeu Mudalen PMD!3 Não
José de Abreu PSDB Não
José Dirceu PT Não
José Genofno PT Não
José Machado PT Não
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Partido Bloco Voto

José Roberto Batochio POT Não-
Julio Semeghini PSOB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Nela Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furtan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Não
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zé (ndio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total Sio Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Pedro Henry PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge - PMDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Não
Ricardo Noronha PMDB Não
Total Disbito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
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. Géovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vênia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
Flávio Derzi
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioAms
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
IrisSimões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio BalbinoUi
Osmar Serraglio

Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho

Partido

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PMDB

PT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PTB
PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB

'PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PPB
PPB
PPS
PFL

Bloco Voto

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

. Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não.
Não
Não

.Não
Não
Não, ' ..

Não
Não
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Partido Bloco Voto

Valdomiro Mager PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não
Carlito Merss PT Não
Fernando Coruja PDT Não
Gel'Vésio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
JoaoMatos PMDB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Não
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcisio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Não
Esther Grossi PT Não
Fernando Marron; PT Não
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Não
luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Não
Marcos Rolim PT Não
Mendes Ribeiro Filho ·PMOS Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMOS Não
Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Paim PT Não
Pompeo de Mattos POT Não
Roberto Arganta PFl Não
Synval Guazzelli PMOB Não
Telmo Kirst PPB Não
Valdeci Oliveira PT Não
Waldir Schmldt PMOB Não
Waldomiro Fioravante PT Não

Total Rio Grande do Sul: 29



O déficit da Previdência não é o único; é o
maior. A Previdência Pública, a Previdência do Re
gime Geral, a aposentadoria do campo e da cida
de passou a ter déficits crescentes. Neste ano,
aproximadamente, um déficit de 10 bilhões de
reais.

E temos de atacar o déficit público para bai
xar os juros, ter mais recursos para a pequena e
média empresa e para a própria produção. Há,
portanto, a premente necessidade de se ter esses
0,18% para cobrir o déficit da aposentadoria do
campo e da cidade. É fundamental essa arrecada
ção para pagar em dia o colono e o operário apo
sentado.

Com todo o respeito ao PTB, Sr. Presidente,
Srls e Srs. Deputados, não podemos ferir de forma
mortal o que votamos ontem. Devemos votar nova
mente a favor da alíquota de 0,38% e dizer não à
proposta do PTB, pelo ajuste fiscal e pelos aposen
tados do campo e da cidade.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra
ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl\s e Srs. De
putados, se em 1996, ao apresentar a proposta da
CPMF, o Governo tivesse dito que, ao invés de
acrescentar verbas ao orçamento da saúde, iria fa
zer uma substituição de fontes, o Congresso Nacio
nal certamente a teria rejeitado, até porque o ex-Mi
nistro Adib Jatene não teria aceito o papel de meni
no propaganda de uma causa que não iria a favor da
sua área.

Pois bem. Acabamos de ouvir o primeiro ora
dor que, ao defender a alíquota de 0,38%, confessa
publicamente que os argumentos usados em 1996
não eram verdadeiros. Pergunto a todos os Srs. De
putados desta Casa, os que eram· a favor e os que
eram contra a CPMF: foi ou não divulgada para a so
ciedade brasileira a idéia de que a CPMF iria au
mentar os recursos da saúde?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a tribuição sobre o Lucro Líquido, que historicamente
mesa o seguinte financiavam a saúde, e deixou a CPMF exclusiva-

DESTAQUE DE BANCADA _ PTB mente para essa área. Para onde foram as outras
duas contribuições? Passaram a financiar o déficit

... Nl! 6 - da Previdência Pública, um déficit de quase 2 bilhões
Nos termos do art. 161, § 2!l, requeremos Des- de reais por mês. A própria Oposição, que não acom-

taque para a Emenda n!l3/99, de autoria do Deputa- panha a CPMF, nunca fala do déficit da Previdên-
do Luiz Antônio Fleury -:- PTB/SP:, apresentada à .cia Pública quando aqui faz campanha contra a
PEC 637-N99, dando nova redàção ao § 1!l do art. CPMF.
75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias:

"§ 12 Observado o disposto no § 6!l do art. 195
da Constituição, a alíquota de contribuição será de
20 centésimos por cento, facultado ao Poder Execu
tivo reduzi-Ia ou suprimi-Ia."

Sala de Reunião da Comissão Especial, de
março de 1999. - Deputado Roberto Jefferson,
líder do PTB - José Genoíno, líder do PT.

O SR. IGOR AVELlNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, o meu voto foi "não·.

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, o meu
voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora
dores inscritos para encaminhar a votação.

Para falar contra a proposta, concedo a palavra
ao Sr. Deputado Germano Rigotto. (Pausa.)

Ausente S. Ex'.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Darcísio
Perondi, que encaminhará contrariamente à maté
ria.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srOs e
Srs. Deputados, reconhecemos a boa intenção da
bancada do PTB no sentido de reduzir a alíquota
de 0,38% para 0,20%. Neste Parlamento, o assun
to deve ser discutido, conversado, acertado e vo
tado. Entretanto, reduzir a alíquota da CPMF signi
fica dar um tiro no seu coração, um tiro no coração
do ajuste fiscal.

Até janeiro, a alíquota de 0,20% contribuiu para
financiar a saúde - fonte vinculada. O Governo, por
necessidade, diminuiu as fontes da Cofins e da Con-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas
V. Exll está rouco.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Não. Não é
necessário o som no último volume. Mas, se V. Exll

quiser, também não me oponho.
Concluindo, a diminuição da alíquota é

uma necessidade para reduzir mais esse im
posto indireto que quem acaba pagando é o
consumidor.

Portanto, somos favoráveis à emenda apre
sentada pelo PTB, que busca diminuir a injustiça
da cobrança de uma alíquota escorchante.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Arthur Virgílio para en
caminhar contra. (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Deputado Luiz Carlos
Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e
Srs. Deputados, somos contra a emenda, com
esse esforço gigantesco que o Congresso Nacio
nal está fazendo para apoiar as reformas do Go
verno, o ajuste fiscal. Não seria nada convenien
te neste momento reduzirmos esse esforço à
metade. Isso não tem lógica alguma, muito me
nos a argumentação da Oposição, que tem vota
do sistematicamente contra as reformas, contra
o ajuste fiscal, contra a estabilidade econômica,
contra o real, que é a moeda dos trabalhadores.
Não poderíamos de maneira alguma aceitar este
destaque.

Portanto, votaremos "não" , contra, pelo
Brasil, pelo Plano Real e pela estabilidade eco
nômica.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Antonio Fleury
para encaminhar a favor.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Deputados, o PTB apresenta sua emenda para que
seja'reduzida a alíquota da CPMF de 0,38% para
0,,20%.

..,. Recordo-me do ex-Ministro Adib Jatene prat~

camante caminhando de gabinete em gabinete nesta
Casa, buscando recursos para que a população bra
sileira ,tivesse, melhor atendimento em matéria de
saúde., Foi v~ncedora a idéia de S. Exa Apresentou
sea CPMF.,
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Mas não pára aí. Argumenta-se agora - e eu O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Não é neces-
diria que s.ãÇ> argumentos de ocasião - que a alíquo- sário para mim, Sr. President~:. Para o .próximo, tal-
ta de '0,38%, bem como a prorrogação da CPMF, é vez.
uma necessidade do ajuste fiscal. Ao mesmo tempo,
argumenta-se que é para cobrir o déficit da Previ
dência. Além disso, pasmem, SrAs e Srs. Deputados,
diz-se ao final que é também em defesa dos aposen
tados. Quanta mentira! O déficit da Previdência ine
xiste, na medida em que a arrecadação da Contribui
ção sobre o Lucro Líquiqo e da Cofins, ao invés de ir
diretamente para os cofres da Previdência, vai para
o Tesouro Nacional, que desvia, melhor dizendo,
que surrupia cerca de 20 bilhões de reais em apenas
dóis anos.

Usar os aposentados, porém, para defen
der mais um sacrifício do povo não é novidade,
até porque ninguém ganha eleições dizendo que
vai tirar dinheiro do pobre para dar aos bancos;
ninguém ganha eleições dizendo que vai promo
ver uma maxidesvalorização. Então, quando se
alega que aqui o Governo tem maioria e que o
Presidente da República foi eleito no primeiro
turno, deveriam complementar dizendo que isso
aconteceu porque ousaram esconder do povo
brasileiro a crise - e a crise agora virou argu
mento -, ousaram dizer ao povo brasileiro que o
País tinha uma moeda estável, quando todos sa
biam que não tinha.

Evident.emente ..:.. aí está a parte sincera -, te
mos de manter a alíquota de 0,38% por causa do
ajuste fiscal. Onde é que nos leva o ajuste fiscal? Vai
dar estabilidade à economia? Não vai. Vai corrigir e
atenuar as monstruosas dívidas interna e externa
brasileiras? Não vai. Vai gerar empregos? Não vai.

Portanto, se é para usar o nome dos aposenta
dos e daqueles milhões outros que também estão
excluídos daquilo que poderíamos chamar de uma
vida digna, deveríamos apoiar a redução da alíquota
para obrigar o Governo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
tentar ficar no prazo de cinco minutos. Não vamos
ultrapassar.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA - Pois não,· Sr.
Presidente, quero declarar de uma vez por todas
que o som deste microfone, durante a nossa falação,
não sei por decisão de. quem, normalmente é dimi
nuído, o que provoca nossa rouquidão. Peço enca.
recidamente que, se estiver alto, alguém nos alerte, .
mas não se pode reduzir o som.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-- Peço à
. Secretaria que aumente para o último volume o"mk
crofone que está à minha direita. '.



Por isso queremos votar 0,20%, e não 0,38%.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação a Emenda n2 3 da Comissão Especial, des
tacada:

Dê-se ao art. 75, § 12 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias a se
guinte redação:§ 12 Observado o disposto
no § 62 do artigo 195 da Constituição, a alí
quota da contribuição será de 20 centésimos
por cento, facultado ao Poder Executivo re
duzi-Ia ou suprimi-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - ..AJ.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPS? (Pausa.)

O PPS vota "sim".

Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PL on
tem votou contra a CPMF. Entendemos que os re
cursos oriundos da CPMF estão sendo mal geridos,
não foram aplicados na saúde.

Nós, do PL, que temos apoiado o Governo,
entendemos que não basta instituir impostos. O
Brasil não precisa somente de mais impostos,
mas, acima de tudo, de uma reforma moral, por
que a aplicação desses impostos tem de ser feita
com mais critério, olhando o povo pobre do nosso
País.

O PL vota a favor da alíquota de 0,20%, a favor
da emenda do PTB. O PL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Lembro
aos Srs. Líderes que, conforme estabelecido no
acordo, no encaminhamento cada Líder diria "sim"
ou "não". (Palmas).

Como vota o Bloco PSB/PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PTB?
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Lamentavelmente, em vez de -se somarem aos se que 0,20% é suficiente. Não vamos desvirtúar
recursos da Saúde os recursos adicionais da CPMF, esseimposto;nãovamoscriaroprecedente;nãova-
eles foram praticamente substituídos. Substituíram mos, de forma alguma, embarcar nessa aventura.
os recursos do Tesouro, e a Saúde continuou tendo Vamos, sim, dizer com firmeza que a CPMF é o im-
dificuldades. Agora, temos uma proposta que procu- posto da vida, é o imposto da saúde, é o imposto da
ra destinar 0,18% não para a Saúde e, sim, para a população mais humilde, e não pode ser desvirtua-
Previdência. do.

Sr. Presidente, até aceitaríamos votar os
0,18% se isso resolvesse o problema da Previdência
Social. Porém, o que esse percentual significa é uma
arrecadação em torno de 6 bilhões de reais, e o défi
cit da Previdência é de cerca de 43 bilhões de reais.
Portanto, estaremos destinando recursos que não
resolvem o problema e que vão criar um precedente
extremamente perigoso, quebrando até mesmo a
destinação original da CPMF.

Queremos que ela continue sendo o imposto
da Saúde; que os recursos da CPMF sejam desti
nados exclusivamente para a Saúde do nosso
País. Aberto um precedente, destinando 0,18%
para a Previdência, amanhã poderão fazer uma
nova emenda acrescentando mais 0,5% para as
estradas, mais 1% para a Educação. Relevantes
seriam estes recursos, mas estaríamos deixando
de ter o imposto da Saúde, que é exatamente a
CPMF.

Não se justifica, Sr. Presidente, que quebre
mos a pureza da CPMF, qUê é um imposto desti
nado à população mais humilde. E há um outro de
talhe: sabemos que esse é um imposto em casca-
ta. É um imposto que pen_aiiza a população mais
carente. Quando grandes transações são feitas,
os próprios bancos pagam a: ·CPMF, para atender
os seus grandes clientes, isentando-os da contri
buição. Mas a população mais humilde, que rece
be seu salário através de cheque, aquela que tem
sua continha no banco, não tem o apoio do siste
ma bancário para que também seja isenta da
CPMF. É um imposto injusto, que acaba recaindo
sobre os mais humildes.

Esta é outra razão pela qual não podemos
aceitar o aumento para 0,18%, porque vai aumen
tar o custo do dinheiro também para as empresas,
que são obrigadas a se sujeitar aos juros escor
chantes que existem no País e ainda terão o au
mento de 0,18% do seu financiamento, diminuin
do, inclusive,· o desenvolvimento e a geração de
emprego.

Esta é a razão pela qual o PTB diz com muita
firmeza que vai apoiar a CPMF, para trazer os re
cursos para a Saúde, mas o próprio Governo dis-



O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação, -meu voto foi "não".

O SR. NEUTON LIMA (PDT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "não".

O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "não".

O SR. PAULO LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu votofoi "não".

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - O Partido Trabalhista Brasileiro indi
ca "sim", Srs. Deputados, na votação da emenda
cujo autor é o Deputado Luiz Antonio Fleury, a
"0,2Q~".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "não", porque
esses 0,18% representam' a parcela destinada à
Previdência Social para diminuir o déficit desse se
tor, destinado, sobretudo, aos trabalhadores brasi
leiros que ganham até 1.200 reais. Conseqüente
mente, persegue-se o equilfbrio das contas públi
cas, a fim de que se possa abaixar as taxas de ju
ros, estimulando o setor produtivo para a geração
de renda e emprego.

Por isso, o PFL recomenda.o voto "não".

O SR. HERCULANO ANGHINETTI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, meu voto foi "não".

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim"..

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o acor
do, o PSDB vota "não".

O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
"não".

O SR. ODELMÓ LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08705

O ,SR. ROBERTO ,JEFFERSON (PTB - RJ., O SR. ALBÉRICO CORDEIRO.~ Sr. Presiden-
Sem revisão do orador.)' - Sr. Presidente, o PTB te, peço a palavra pela ordem.
vota "sim". "

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do ora- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
•V. Exa a palavra.

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

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "não".

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT consi
dera que a emenda apresentada pelo Deputado
Luiz Antonio Fleury ameniza os efeitos negativos
de uma CPMF ampliada. Encaminha favoravel
mente por essa razão e, particularmente, pelo
tato de que mais uma vez a maioria dos que
apóiam o Governo não nos poupam de argumen
tos oblfquos, insistindo na tese de que precisa
mos mais e mais de impostos para cobrir o famo
so déficit da Previdência, que progressivamente
se vai tornando mais um argumento do Governo
do que um fato real.

Por isso, encaminhamos favoravelmente à
emenda. Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter infcio a. votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do,orador.) - Em face do acordo, o PFL
vota "não", Sr. Presidente.

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o
acordo, a Liderança do Governo recomenda o voto

, "não".



O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
estamos votando um DVS de emenda, que, para
ser aprovado, são necessários 308 votos. Então,
peço a V. Exa que tenha um pouco de paciência,
porque, se se encerrar a votação com este
quorum, o resultado, lamentavelmente, será
previamente conhecido. Como nas outras vota
ções deu-se tempo, que se dê tempo à votação
cujo resultado necessário é o de presença inver
sa. Adotar dois pesos e duas medidas não seria
uma atitude correta.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
usar a mesma medida, nobre Deputado Arnaldo Fa
ria de Sá.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Será
computado seu voto, Deputado Chiquinho Feito
sa.

O SR. CHIQUINHO FEITOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CHIQUINHO FEITOSA (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamenta
velmente não consigo autenticar no posto. Meu voto
é "não".

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas
últimas votações, meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
mos em processo de votação nominal. Venham ao
plenário, Srs. Deputados.

A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco-

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Va
mos encerrar a votação. Solicito aos Srs. Deputados
que estão em seus gabinetes que venham ao ple
nário.
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O SR.'PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem menda o voto "não" e solicita a sua bancada que
V, Exa a palavra. permaneça em plenário, pois teremos várias votações.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- O PPB vota "não".
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não"
e solicita aos Srs. Parlamentares que ainda não vo
taram que venham ao plenário, lembrando que esta
remos hoje encerrando as votações que dizem res·
peito ao ajuste fiscal.

O PSDB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda o voto "não" e solicita a sua bancada que
permaneça em plenário, porque haverá várias vo
tações.

O PPB vota "não".
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, para efeito de
registro, na votação passada o meu voto foi
"não".

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, enquanto
prossegue a votação, requeiro a V. Exa uma infor
mação.

No início do mês passado, ainda na auto
convocação, dirigi a V. Exa ofício - não me lem
bro se ofício ou requerimento - solicitando a in
serção na pauta das emendas que dizem respei
to à imunidade parlamentar. Tenho lido, ouvido e
visto na imprensa - o que hoje foi reiterado por
V. Exa - que, votada a CPMF, a questão entrará
em pauta.

A fim de que nos preparemos para esse debate
e conseqüente votação, indago quando iniciaremos
esse processo em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Infor
mo a V. Exa e aos demais Srs. Parlamentares que
tenciono inserir o projeto de emenda constitucional
na pauta da próxima terça-feira. Aproveito a opor
tunidade para convocar os Srs. Líderes - depois o
farei por telefone - a uma reunião em meu gabine
te amanhã, às 15h30min, a fim de tratarmos dessa
matéria.

Vamos votá-Ia, portanto, na próxima terça-fei-
ra.

O SR. GERALDO MAGELA - Sr. Presidente,
aproveito para parabenizá-lo por essa decisão. Com
preendo que precisamos, de fato, fazer esse debate
e decidir a questão. Assumindo a inserção dessa
proposta na pauta, V. Exa, como Presidente da
Casa, dá uma demonstração de coragem. Parabéns,
Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Agrade
çoaV.Exa

O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra peja ordem.

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

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) .:. Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista
Brasileiro solicita a V. Exa que tenha um pouquinho
mais de paciência, até porque na Casa há aproxima
damente 507 Deputados, e muitos estão se dirigindo
a este plenário para exercer o seu direito de voto.
Por isso pedimos a V. Exa um pouquinho mais de
tempo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
aguardar. Na verdade, há 511 Deputados na Casa.
(Pausa)

Vamos encerrar. Todos já votaram?

O SR. CAIO RIELA - Sr. Presidente, ainda há
Deputados votando.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado:

VOTARAM:

Sim: 152
Não: 331
Abstenção: 01
Total: 484

É rejeitada a emenda nº 3, da Comissão Espe
cial, apresentada à proposta de emenda à Constitui
ção nº 673/99.
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Proposição: PEC N° 637199 - DVS N° 06

Início Votação :·10/03/1999 20:02

Fim Votação: 10/03/1999 20:19

Resultado da Votação
Sim 152
Não 331
Abstenção 1

Total da Votação 484

Art. 17 1

Total Quorum 485

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -17:01

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB-Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB-Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
A1ceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PSDB Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim
Fátima Pelaes PSOB Não
Jurandil Juarez PMOB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não
Babá PT Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMOB Não
José Priante PMOB Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não
Átila Lins PFL Não
Francisco Garcia PFL Não
José Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Euripedes Miranda POT Sim
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia: 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bitiar PMOB Não
Marcos Afonso PT Sim
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Partido Bloco Voto

Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PDT Sim
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antõnio Jorge PFL Não

. Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 7
'.

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/P.CDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão pFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Chiquinho Feitosa PSDB Não

Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Unhares PPB Não

José pimentel PT 'Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PSDB Não

Nelson Otoch flSDB Não·
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Partido Bloco Voto

Pinheiro Lé;I!1dim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFl Não

Rommel Feij6 PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 22

PlAul
Átila lira PSOB Não

B.Sá PSOB Não

Ciro Nogueira PFl Não

Heráclito Fortes PFl Não

João Henrique PMOB Não

Marcelo Castro PMOB Não

Mussa Demes PFl Não

Paes Landim PFl Não

Themistocles Sampaio PMOB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui : 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Não

Betinho Rosado PFl Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

laire Rosado PMOB Não

Lavoisier Maia PFl Não

MúcioSá PMOB Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAIBA
Adauto Pereira PFl Não

Armando Abilio PMOB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMOB Não

Damião Feliciano PMOB Não

Domiciano Cabral PMOB Não

Efraim Morais PFl Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo leitão PMOB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PMOB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraiba : 12

PERNAMBUCO
AntOnio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMOB Não

Carlos Bàtata PSOB Não

Clementino Coelho PSB .·PSB/PCOOB SilT!
OjalmaPaes PSB '. PSB/PCDOB . Sim
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Partido Bloco Voto

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
JoãoColaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSUPMN/PSO Sim
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCOOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Sim
José Thomaz Nonê PSDB Não
Luiz Dantas PSD PUPSTlPSUPMN/PSO Sim
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Sim
Marcelo Oéda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales POT Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSO Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
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Partido Bloco

Quinta-feira 11 08713

Voto

Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Garlos Aleluia
José "ocha
José Ronaldo
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cteuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Herculano Anghinetti
lbrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Fassarella
João Magalhães
João Magno
José Militão

PT
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFl
PSOB
PFL
PFL
PFL
PSOB
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSOB
PFL
PT
PT
PPB

PSDB
PSOB
PMOB
PFL
PSOB
PL
PFL
PSDB
PFL
PSOB
PSOB
PPB
PSOB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PPB
PFL
PT
PMDB
PT
PSDB

PL!PST/PSUPMN/PSO

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
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Partido Bloco Voto

Lael Varella PFL Nãd
Lincoln Portela PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmênio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSDB Não
Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgilio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente. PSDB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Carlos Santana PT Sim
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
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Partido Bloco Voto

Oino Fernandes PSOB Não
Or. Heleno PSOB Não

Eber Silva POT Sim

Eduardo Paes PFL Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMOB Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim
João Mendes PMOB Não
João Sampaio POT Sim
Jorge Wilson PMOB Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo PSOB Não
Luiz Ribeiro PSOB Não
Luiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSOB Não
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo Feijó PSOB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Alberto Mourão PMOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
A1oizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Não
André Benassi PSOB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSOB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Sim
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não
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Partido Bloco Voto

Corauci Sobrinho PFL Não

Cunha Bueno PPB Não

De Velasco PST PUPST/PSLlPMN/PSD Sim

Delfim Netto PPB Não

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Não

Edinho Araújo PMDB Não

Eduardo Jorge PT Não

Emerson Kapaz PSDB Não

Evilásío Farias PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Zuppo PDT Sim

Franco Montoro PSDB Não

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José de Abreu PSDB Não

José Dirceu PT Sim

José Genoino PT Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Não

Lamartine Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbierí PMDB Sim

Marcos Cintra PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Não

Nelo Rodolfo PPB Não

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PDT Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Paulo Lima PFL Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sifll
Ricardo Izar PPB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PFL Não

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim

Vadão Gomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSUPMN/PSD Sim

Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB ' Não

Zé Indio PPB Não
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Partido Bloco Voto

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 69

MATO GROSSO

Celcíta Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Wilson Santos PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim

Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não

Paulo OCtévio PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal; 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PSDB Não
Udia Quinan PSDB Não
Lúcia Vânia PSDB Não
Nair Xavier Lobo PMDB Não
NorbertoTeixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total GoIás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB Não
Joao Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Não
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 8
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PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Basilio Villani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Or. Rosinha
FlévioArns
Gustavo Fruet
Iris Simões
(vanio Guerra

José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pízzatto
Luiz Carlos Hauly
Mércio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odilio BalbinoUi
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paranâ: 28

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervésio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido Bloco

PFL
PFL
PFL
PSOB
PTB
PPB
PT
PSOB
PMOB
PTB
PFL

PMOB
PTB
PPB
PFL
PSOB
PT
PSOB
PMOB
PPB
PSOB
PMOB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

PT
POT

Março de 1999

Voto

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

. Não
Abstenção
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não

Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
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Alceu Collares
Augusto t'Jardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcisio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Luiz Mainardi

Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 30

Partido

POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
por
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PT

PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PST
PT
por
PFL
PMOB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco

PUPST/PSUPMN/PSO

Voto

Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I, §

2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 1º do art.
75 acrescentado pelo art. 1Q da Emenda nº 10/99 à
PEC nº 637/99, como objetivo de aprová-Ia em subs
tituição à redação original.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

O SR PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa
lar contra a matéria, concedo a palavra ao Sr. Depu
tado Marcondes Gadelha.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria que
V. Exa informasse a esta Liderança e ao Plenário
qual é a matéria que está sendo submetida à vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É o
Destaque para Votação em Separado nº 11, que
pretende o destaque do § 'I Q do art. 75, acrescenta-
do pelo art. 1Q da Emenda nº 10/99. .

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. FRANCISTÔNIO PINTO (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Parlamentares, vou retificar a indicação que fiz aqui.
Na verdade, trata-se de um DVS. Portanto, trata-se
de ,emenda.

Sendo assim, fala o autor do destaque.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB .... MG Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, qUero apenas fazer
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a o registro de que, na última votação, os 100 Parla-
mesa o seguinte requerimento: mentares do PSDB, em plenário, votaram conforme

(DESTAQUE DE VOTAÇÃO EM SEPARADO a orientação da Liderança.
DE BANCADA) Agradeço à bancada a fidelidade na votação

dessa matéria tão relevante para o País. Os 100
Parlamentes do PSDB manifestaram-se favoravel
mente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado Miro Teixeira como autor do
destaque.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o
Deputado Dr. Hélio recebeu delegação da Liderança
para falar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
pois a palavra o Deputado Dr. Hélio, para encami
nhar a matéria.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
esta emenda de destaque vai muito direto na ques
tão dos princípios da manutenção de verba para a
Saúde, e, neste particular, busca nas receitas cor
rentes o percentual, já praticado historicamente, de
10%.

Esse é o princípio desta emenda de destaque,
porque, historicamente, a CPMF não cumpriu uma
boa ação. E quem fala que não cumpriu uma boa
ação não é simplesmente alguém da área da Saúde,
como eu, que convivo com as dificuldades da aten
ção à Saúde em nosso meio, mas a própria Justiça.

Historicamente, a CPMF não tem cumprido a
sua principal finalidade. Assim é que ela teve um
desvio da finalidade aprovado pela Juíza Vanessa
Vieira de Melo, da 7ª Vara Federal de São Paulo,

Portanto, o passado recomenda que não deve
mos confiar no papel que seria o principal de cumpri
mento da CPMF.

Gostaria de contar uma historinha de Esopo
aqui, que é aquela da raposa e da cegonha.

A raposa tem uma má história, uma má condu
ta. Num determinado momento ela engasgou-se e
pediu à cegonha que retirasse aquele engasgo. Aca
bado de tirar o engasgo, a cegonha falou: "E agora?"
A raposa falou o seguinte: "Eu já cumpri a minha
parte, que era permitir que você, com seu bico, tiras
se o engasgo. Daqui pra diante vou continuar fazen
do aquilo que historicamente tenho feito, que é sem
pre cumprir uma má ação".

.. Portanto, Sr. Presidente, esta emenda de des
taque parte do objetivo fun'damental de garantir re
ceita para a Saúde, isto é, uma boa ação, e do prin
cípio de que, historicamente, a CPMF não tem cum
prido uma boa ação nas questões da Saúde.



O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB recomenda o
voto "sim".

O SR. DR. HÉLIO (POT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o POT vota "sim".

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "não".

O SR. ANTONIO PALOCCI (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Como vota o PSOB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSOB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSOB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Como vota o PMOB?

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMOB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
o POT retire este destaque porque haverá menos di
nheiro para a Saúde, se o mesmo for aprovado, e
também diminuirá os recursos de transferência aos
Estados e Municípios, porque incide sobre as recei
tas correntes. Substituindo as transferências, sobra
rão 124 bilhões; com 10%, temos 12 bilhões; mais 6
de CPMF, dá menos.

Sr. Presidente, o PMOB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Como vota o PPS?
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Como vota o PFL?
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
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Não podemos, dessa forma, confiar que, no pagas, poderá ser deduzido na declaração de ajuste
presente e no futuro, tenhamos a garantia de verba anual.do Imposto de Renda.
para uma boa prestação de serviços de saúde para § 511 Os responsáveis pelo recolhimento tributá-
nossa população. rio das contribuições sobre movimentação ou trans-

Portanto, essa pequena história que nos apre- missão de valores e de créditos e direitos de nature-
senta Esopo faz com que tenhamos esse cuidado za financeira ficarão obrigados a emitir extrato, men-
com a população, principalmente com aquela popu- sal e gratuito, dando ciência ao contribuinte do total
lação que depende única e exclusivamente do Poder dos valores deduzidos em suas respectivas operaçõ-
Público para ter mantido o atendimento gratuito para es no período.
sua saúde. Art. 2Q Esta emenda entra em vigor na data de

Oessa forma, Sr. Presidente, a bancada do sua publicação."
POT encaminha uma emenda de destaque determi- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -
nar,ldo que 10% das receitas correntes sejam aplica- Como votam os Srs. Líderes?
dos na Saúde. . O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

Vamos esperar que no futuro a CPMF de revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".
0,38% possa, de fato, sofrer um juízo do povo, por- O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem
que, no presente, ela está sob suspeição. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota

"não".O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Heráclito Fortes, 1Q Vice-Presidt/nte.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em
votação a emenda nll 10 da Comissão Especial, des
tacada:

"Art. 1li ..

Art. 75. Compete à União instituir, pelo prazo,
improrrogável, de 12 meses, observando o disposto
no § 61! do art. 195, a cobrança da contribuição provi
sória sobre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza financeira,
fonte adicional de recursos, cujo produto de sua ar
recadação será destinado, integralmente, ao Fundo
Nacional de Saúde e ao custeio da previdência so
cial, sendo vedada qualquer redução compensatória
de outras fontes de recursos que tenham por objeti
vo reduzir o aporte de responsabilidade do Tesouro
Nacional."

§ 1li A União aplicará, anualmente, pelo tempo
que durar a cobrança desta contribuição, nunca me
nos de 10% do total de suas receitas correntes,
compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento da Saúde.

§ 211 A alíquota máxima da contribuição, fixada
em lei, será de vinte e cinco centésimos por cento
pelo tempo previsto no caput.

§ 32 00 total do produto da arrecadação desta
contribuição, 80% será destinado ao Fundo Nacional
de Saúde, pertencendo o restante à previdência so
cial.

§ 411 O total das contribuições provisórias sobre
movimentação ou transmissão de valores e de crédi
tos e direitos de natureza financeira, efetivamente



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que
tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visorde cada

posto.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Ex;! a palavra:.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota"não".

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas para que se
faça um entendimento: não se retira a CPMF
porque a mesma já foi aprovada. Já existe a ga
rantia da base do Governo de que parte expres
siva seja aplicada na Saúde. Agora, queremos
mais. Queremos colocar mais 10% de receita lí
quida, porque, historicamente, de 1995 até hoje,
é essa a média das receitas líquidas do Ministé
rio da Saúde.

O SR. AÉCIO NEVES Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar!

O SR. PRESIDENTE· XHer;iclito Fortes) 
Como vota o Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
"não".
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O Líder do PMDB foi claro. As receitas correntes O SR. DJALMA PAES (Bloco/PSB - PE. Sem
representam 124 bilhões; 10% dis,so representam revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
12,4 bilhões. A LDO deste ano determinou para a PSB/PCdoB vota "sim".
Lei Orçamentária em vigência que pelo menos se O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
repetisse o orçamento anterior, que é de 19 bilhõ- Mesa solicita aos Srs. Parlamentares que se encon-
es. E diminui as transferências para Estados e Mu- tram em seus gabinetes ou em outras dependências
nicípios. da Casa para que se dirijam ao Plenário, estamos

Faço um apelo ao Líder do PDT para que retire o em processo de votação.
destaque porque ele é altamente prejudicial à Saúde. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-

Se não retirá-lo, o PFL recomenda o voto te, peço a palavra pela ordem.
"não". O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, PFL, recomenda o voto "não" e
reitera o apelo aos Srs. Parlamentares no sentido de
que venham ao plenário para que possamos concluir
esta votação. PFL "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB solicita
aos 'seus Parlamentares que ainda não votaram que
venham ao plenário imediatamente, porque, além da
conclusão desta votação em curso, teremos várias
outras votações nominais. Para que haja celeridade,
para que possamos terminar de votar a redação final
no espaço de tempo mais curto possível, é absoluta
mente fundamental que possamos dar agilidade a
essas votações.

O PSDB, portanto, vota "não" e apela aos Srs.
Parlamentares que, venham ao plenário e nele per
maneçam.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa lembra aos Srs. Parlamentares que ainda tere
mos mais seis votações nominais, sendo necessária
a presença de todos no plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex;! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
recomenda o voto "não" e reitera o apelo aos Srs.
Parlamentares para que compareçam ao plenário
a fim de que possamos concluir a votação do des
taque e iniciarmos novas votações de outros des
taques.

O PFL vota "não".
O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES

(PMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-



Sim: 139
Não: 326
Abstenção: O
Total: 465

É rejeitada a emenda nQ 10, da Comissão Es
pecial, apresentada à Proposta de Emenda à Consti
tuição nQ 637/99.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Anuncio o resultado da votação:

VOTARAM:

Todos votaram? Podemos encerrar a vota
ção?

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, está havendo um
problema. O painel não está registrando meu voto.
Infelizmente o sistema não está reconhecendo mi
nha digital. Já é a segunda vez que acontece isso
hoje; nunca ocorreu.

Solicito a V. Ex" que registre meu voto "sim",
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.

Vou encerrar a votação. (Pausa.) Vamos
aguardar o voto da Deputada Maria Elvira.
(Pausa.)

Estamos aguardando o Deputado Marcelo
Déda;que está fazendo a última tentativa. Conse
guiu, Deputado? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. SYNVAL GUAZZELLI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu voto foi "não".

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, depois de várias
tentativas, não consegui votar pelo sistema eletrôni
co. Meu voto é "não".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, va
mos encerrar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - To
dos votaram? Ainda há fluxo?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, se as
votações forem rápidas, os Deputados não volta
rão para seus gabinetes. Estão voltando para
seus gabinetes porque a votação está muito de-
morada. .

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Es
tamos com o companheiro à direita com dificulda
de na digitação do seu voto. Por isso estamos
aguardando.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB orienta
o voto "não".
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dente, encarecemos a presença do PMDB no plená- O SR. A.LBERTO GOLDMAN - S; Exª pode fa-
rio. Aproveitamos a'oportunidade para lembrar aos lar ao microfone. A não ser que tenha problema de
companheiros que, para evitarmos votações durante fala, também. .
a tarde e a noite de amanhã, devemos concluir hoje O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _
ainda mais cinco votações. Daí a importância da pre- Parece que o problema do Deputado foi resolvi-
sença da bancada do PMDB na votação de agora e do.
nas próximas.

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que aindâ não votaram queiram
fazê-lo nos postos situados nas bancadas.

O SR. VALDOMIRO MEGER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. VALDOMIRO MEGER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto foi "não".
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Proposiç"âo: PEC N° 637/99 - DVS N° 11

Início Votação: 10103/1999 20:31

Fim Votação: 10/03/1999 20:46

Resultado da Votação
Sim 139
Não 325
Abstenção O

Total da Votação 464

Art. 17 2

Total Quorum 466

Obstrução O

Presidiram a Votação: Heráclito Fortes - 20:31

Orientação
PFL -Não
PMDB -Não
PSDB - Não
PT- Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB -Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Não
PPS -Sim
PV-Sim
GOV.-Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel 'PPB Não
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PPB Não
Elton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL ___Não _

Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Jurandil Juarez PMDB Não
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho P~lI;>B Sim

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Atila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Silas Câmara PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim

Confúcio Moura PMDB Não

Eurípedes Miranda PDT Sim

Marinha Raupp PSOB Não

Nilton Capixaba PTB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 6

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não

IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não

Márcio BiUar ~MOB Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros PDT Sim

Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antõnio Jorge PFL Não
Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior· PMDB Não
João Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Francisco Coelho PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PL PUPST/PSLlPMN/PSD Não
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não
Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PMDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
José Unhares PPB Não
José Pimentel PT Sim
Léo A1cãntara PSDB Não
Manoel Salviano PSDB Não
Marcelo Teixeira PMDB Não
Moroni Torgan PSDB Não
Nelson Otoch PSDB Não
Pinheiro Landim PMDB Não
Raimundo Gomes de Matos PSDB Não
Roberto Pessoa PFL Não
Rommel Feijó PSDB Não
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará : 21
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Partido Bloco Voto

PIAuí
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
João Henrique PMDB Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúciQSá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abífio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
João Colaço PMDB Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Não
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Partido Bloco Voto

Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSBlPCOOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Salatiel Carvalho PMDB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB Sim
João Caldas PMN PLlPSTIPSLlPMNlPSD Não
José Thomaz Nonô PSDB Não
Luiz Dantas PSD PLlPSTIPSLlPMNIPSD Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PDT Sim
Êujácio Simões PL PLlPST/PSLlPMNIPSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
JairoAzi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08729

Partido Bloco Voto

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Não

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não

Paulo Braga· PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Go~çalves PPB Não

Total Bahia; 36
MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magalhães PMDB Não
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Linceln Portela PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Não
Maria Lúcia PMDB Não
Mário de Oliveira PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
OdelmoLeão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmâni0 Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Não
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Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSDB Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 5Ó

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Rita Camata PMDB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
A1dir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSLlPMN/PSD \. Não
Celso Jacob PDT Sim
Coronel Garcia PSDB ·Nãõ
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eber Silva PDT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Não
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Não
Laura Carneiro PFL Não
Luís Eduardo PSDB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
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Luiz Sàlomao PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mattos Nascimento PMDB Não
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim

Wanderley Martins PDT Sim
Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
DeVe/asco PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Dr. Hélio POT Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo POT Sim
Franco Montore PSDB Não
Gilberto Kassab PF.L Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMOB Não
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José de Abreu PSDB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcos Cintra PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Uma PDT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zé índio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB

14: ,,',

Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT • Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08733

P.rtido Bloco Voto

GOIÁS
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não
Lúcia Vânia PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Não
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMDB Não
Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Flávio Derzi PMDB Não

João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul : 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PFL Não
BasílioVillani PSDB Não

Chico da Princesa PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMOB Não

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Não

Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSOB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PPB Não

Odílio Balbinotti PSOB Não

Osmar Serraglio PMOB Não

Padre Roque PT Sim

Pastor Oliveira Filho PPB Não
Ricardo Barros PPB Não

Rubens Bueno PPS Sim
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PARANÁ
Santos Filho PFL Não
Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Não
Fernando Coruja PDT Sim
Gervésio Silva PFL Não

Hugo Biehl PPB Não

José Carlos Vieira PFL Não

Luci Choinacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Não

Raimundo Colombo PFL Não

Renato Vianna PMDB Não

Serafim Venzon PDT Sim

Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp PDT Sim

Alceu Collares PDT Sim

Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Sim"

Cezar Schirmer PMDB Não

Darcísio Perondi PMDB Não

Enio Bacci PDT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPB Não

Henrique Fontana PT Sim

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Não

Nelson Marchezan PSDB Não

Nelson Proença PMDB Não

Osvaldo Biolchi PMDB Não

Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSLlPMN/PSD Não

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PFL Não

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMDB Não

Waldomiro Fioravante PT Sim

Veda Crusius PSDB Não

Total Rio Grande do Sul: 27
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O SR~ GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, bens imóveis de domínio da União, altera dispositi-
peço a palavra para uma questão de ordem. vos dos Decretos-Leis nºs 9.760, de 1946, e 2.398,

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem de 1987, regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das
V. Exll a palavra. Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem providências.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que JORGE COSTA - Indicação ao Ministério
V. Exª me ajudasse porque sou novo nesta Casa e Extraordinário de Política Fundiária de deslocamento
posso estar cometendo um equívoco na interpreta- de benefícios da reforma agrária no sentido de fazer
ção do Regimento Interno. uma revisão fundiária e trazer investimentos para a

O art. 66 dispõe que as sessões ordinárias te- região nordeste do Estado do Pará.
rão duração de cinco horas, sendo possível, con- -=-Indicação ao Ministério do Meio Ambiente de
soante o art. 72, a prorrogação por mais uma hora. atenção ao processo de degradação da região

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exª nordeste do Estado do Pará.
está coberto de razão. - Indicação ao Ministério da Educação de cria-

Vou encerrar a sessão, mas, antes, convoco ção de campus da Universidade Federal do Pará no
outra para daqui a dois minutos. Município de Capanema.
. O SR. GILMAR MACHADO - Minha questão DA. HÉLIO - Indicação ao Ministério da Saú-

de ordem era exatamente nesse sentido: que V. Exª de de formalização de compromisso entre o Brasil e
encerrasse a sessão ordinária e convocasse uma o Instituto Internacional de Vacinas.
extraordinária, a fim de reiniciarmos o processo. - Projeto de lei que modifica a Lei nº 8.069, de

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - V. Exª 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
é novo na Casa, mas já ajuda bastante! Adolescente e dá outras providências, estabelecendo

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fica penalidades para a veiculação de pornografia infantil
adiada a continuação da votação da Proposta de pelas redes de distribuição de informações, em
Emenda à Constituição nº 637/99, para a sessão especial, a Internet.
extraordinária a ser convocada dentro de instantes. AIRTON DIPP - Projeto de lei que acrescenta

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - § 6º ao art. 7º da Lei nº 8.631, de 1993.
Apresentação de Proposições .- Indicação ao Ministério da Educação de pa-

gamento de parcelas atrasadas do Crédito Educativo
Os Senhores Deputados que tenham proposi- às universidades brasileiras.

ções a apresentar poderão fazê-lo. MILTON TEMER - Requerimento ao Presi-
APRESENTAMPROPOSIÇÕES OS SENHORES: dente da Câmara dos Depl,ltados de realização de
PAULO PAIM - Indicação ao Ministério da sindicância para apuração de fatos relacionados à

Previdência e Assistência Social de adoção de medi- votação da CPMF .
das administrativas quanto às exigências do Instituto - Requerimento de informações à Casa Civil
Nacional do Seguro Social - INSS, para concessão da Presidência da República sobre a utilização de
de benefícios aos segurados. avião da FAB com fins particulares.

RUBENS BUENO - Projeto de lei que dispõe - Requerimento de informações ao Ministério
sobre o ensino das disciplinas de Medicina Legal da Aeronáutica sobre a utilização, pelo Sr. Ministro-
nos cursos superiores de Direito. Chefe da Casa Civil da Presidência da República de

- Projeto de lei que acrescenta dispositivo ao art. aeronave da FAB com fins particL!'ares.
4º da Lei nº 9.394, de 1996, que estabelece diretri- - Requerimento de informações ao Ministério
zes e bases da educação nacional. da Previdência e Assistência Social sobre denúncia

- Projeto de lei que dispõe sobre a rotulagem de irregularidades cometidas' pela Previ na privatiza-
de produtos vendidos como complementos alimenta- ção da Tele Centro Sul, Telemig Celular e Tele Norte
res e como fonte natural de elementos químicos. Celular.

RITA CAMATA - Projeto de lei que modifica a WELLlNGTON DIAS - Requerimento de infor-
redação dos arts. 83 e 84 da Lei nº 8.069, de 1990 mações à Secretaria Especial de Políticas Regionais
- Estatuto da Criança e do Adolescente. da Presidência da República sobre açudes construí-

- Projeto de lei que altera os arts. 7º, 13 e 15 dos e em construção, pelo Departamento Nacional
da Lei nº 9.636, de 1998, que dispõe sobre a regula- de Obras Contra as Secas - DNOCS, no Estado do
rização, administração, aforamento e alienação de Piauí.
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- Requerimento de informações ao Ministério de irrigação, armazenagem e insumos agrícolas e
das Comunicações sobre proposta de criação do pecuários, com a manutenção dos créditos decor-
Banco Postal. rentes das aquisições de matérias-primas, compo-

- Indicação ao Ministério doTrabalho e Empre- nentes e outros fatores de produção.
go de agilização dos projetos que menciona, referen- PROFESSOR LUIZINHO - Projeto de lei que
tes à Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do acrescenta dispositivo à Lei nº 6.194, de 1974, para
Piauí. obrigar a divulgação do seguro obrigatório DPVAT

- Indicação ao Ministério da Fazenda de ado- aos segurados.
ção de medidas para agilização da análise de pro- - Projeto de lei que altera a Lei nº 9.224, de
cessos pendentes na Secretaria de Coordenação e 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção
de Controle das Empresas Estatais - SEST. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de

UNO ROSSI - Requerimento de informações Valorização do Magistério, na forma prevista no
ao Ministério da Fazenda sobre distribuição de rendi- art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais
mentos auferidos pelas loterias federais, concursos Transitórias.
de prognósticos e sorteios realizados pela Caixa - Requerimento de informações ao Ministério
Econômica Federal, bem como sobre as entidades da Educação sobre o salário-educação.
beneficiadas por estes rendimentos nos últimos no- ._ Requerimento de informações ao Ministério
venta dias, discriminando-se seus valores nominais do Orçamento e Gestão sobre fontes orçamentárias
por entidade e origem deste recurso. da merenda escolar.

RICARDO BERZOINI - Projeto de lei que es- _ Requerimento de informações ao Ministério
tabelece sanções administrativas às instituições fi- da Educaça-o obre aval"aça-o dos result d d I"s I a os a ap 1-
nanceiras que pratiquem abusos ou infrações no cação da Lei nº 9.424, de 1996 - Lei do Fundef.
atendimento ao usuário de serviços bancários.

JOSÉ CARLOS VIEIRA - Projeto de lei que JOSÉ MACHADO - Projeto de lei que dispõe
estabelece o crime de omissão de cautela na guarda sobre a proibição da participação de integrantes das
ou condução de animais e dá outras providências. Forças Armadas, das Polícias Federal, Civil e Militar,

SÉRGIO BARROS _ Indicação ao Poder Exe- e das Guardas Municipais em empresas privadas de
cutivo de providências acerca de envolvimento de to- segurança.
dos os órgãos ligados à questão do meio ambiente - Projeto de lei que altera o art. 482 do Decre-
na discussão da Portaria nº 16-N, do Ibama, que tra- to-Lei n

Q
5.452, de 1943 - Consolidação das Leis

ta da proibição de novos desmatamentos na Amazô- do Trabalho.
nia pelo prazo de 120 dias. - Projeto de lei que proíbe a divulgação, pelos

JOSÉ MILlTÃO - Projeto de lei que dispõe meios de comunicação social, do nome e qualifica-
sobre a obrigatoriedade da fixação de preços em ção das vítimas de crimes hediondos e contra os
produtos comercializados no varejo e dá outras pro- costumes, do ofensor enquanto indiciado em inquéri-
vidências. to policial e de testemunhas desses crimes.

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- WERNER WANDERER E INOCÊNCIO
ções ao Ministério da Saúde sobre aumentos abusi- OLIVEIRA - Requerimento ao Presidente da
vos nos preços de remédios. Câmara dos Deputados de realização de sessão so-

_ Requerimento de informações ao Ministério Iene, dia 25 de maio de 1999, em comemoração ao
da Justiça sobre aumentos abusivos nos preços de 50º aniversário da República Federal da Alemanha.
remédios. JOSÉ CARLOS VIEIRA - Requerimento ao

- Requerimento de informações ao Ministério Presidente da Câmara dos Deputados de desarqui-
da Fazenda sobre declarações do Sr. Secretário de vamento do Projeto de Resolução nº 153, de 1997,
Política Econômica, diferentes do que foi fixado no de autoria do requerente.
acordo com o FMI. - Requerimento ao Presidente da Câmara dos

- Requerimento de informações ao Ministério Deputados de desarquivamento do Projeto de Lei nº
da Fazenda sobre aumentos abusivos nos preços 2.272, de 1996, de autoria do requerente.
dos remédios. - Requerimento ao Presidente da Câmara dos

- Indicação ao Ministério da Fazenda de ado- Deputados de desarquivamento da Proposta de
ção de medidas relativas à isenção da incidência do Emenda à Constituição nº 568, de 1997, de autoria
ICMS sobre máquinas, implementos, equipamentos do requerente.
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NELSON MARQUEZELLI - Requerimento ao - Requerimento de informações ao Ministério
Presidente· da Câmara dos Deputados de desarqui- da Educação spbre os efeitos da isenção de cobran-
vamento das proposições que menciona, de autoria ça do salário-educação.
do requerente. - Requerimento de informações ao Ministério

ROBERTO JEFFERSON - Projeto de lei que da Previdência e Assistência Social sobre os efeitos
concede anistia a empregados de entidades sindi- da isenção de cobrança do Seguro de Acidente do
cais, punidos em virtude de razões ideológicas ou Trabalho.
políticas, ou ainda, participação em movimento rei- - Requerimento de informações ao Ministério
vindicatório. da Fazenda sobre a execução do Fundo Constitucio-

CAIO RIELA E -OUTROS Proposta de nal de Financiamento do Norte - FNO.
emenda à Constituição que dá nova redação aos MARCELO DÉDA - Projeto de lei que dispõe
arts. 29, I, 11, 11I e V e 14, § 32

, VI, c. sobe a cláusula de reajustamento dos contratos de
JAIR BOLSONARO - Requerimento de infor- compra e venda a prazo e de arrendamento mercan-

mações ao Ministério da Aeronáutica sobre matéria til e dá outras providências.
publicada na revista Veja, de 10 de março de 1999. PAULO LIMA - Projeto de lei que considera

Requerimento de informações à Casa Civil da prática desportiva formal o Rodeio Completo.
Presidência da República sobre matéria publicada ALOIZIO MERCADANTE E JOSÉ GENOíNO
na revista Veja, de 10 de março de 1999. - Requerimento ao Presidente da Câmara dos

DR. ROSINHA - Requerimento de informaçõ- Deputados de realização de sessão solene em co-
es ao Ministério das Relações Exteriores sobre do- memoração ao Dia Nacional do índio.
cumentos exigidos para retirada de passaporte para INÁCIO ARRUDA - Requerimento de infor-
esposas de Ministros de Estado. mações ao Ministério da Cultura sobre o novo mode-

MOREIRA FRANCO - Projeto de lei que ex- lo de gestão do patrimônio cultural brasileiro.
clui o salário-maternidade do teto de benefícios pre- _ Requerimento de informações ao Ministério
videnciários. da Ciência e Tecnologia sobre a manutenção de bol-

NICE LOBÃO - Requerimento ao Presidente sas de doutorado e de pós-doutorado no exterior.
da Câmara dos Deputados de registro nos Anais da INÁCIO ARRUDA E OUTROS - Requerimen-
Casa de voto de pesar pelo falecimento do ex-Go- to ao Presidente da Câmara dos Deputados de reali-
vernador, ex-Prefeito e ex-Deputado Ivar Saldanha, zação de sessão solene pelo transcurso dos 20
do Estado Maranhão. anos da Anistia no Brasil.

FERNANDO GABEIRA E LUIZ SÉRGIO EDINHO ARAÚJO - Projeto de lei que cria in-
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu- centivo fiscal para a realização de doações e investi-
tados de instituição de Comissão Externa, para fis- mentos em atividades desportivas.
calizar os exercícios de emergência a serem realiza-
dos na Usina Nuclear Angra 11. EULER MORAIS - Indicação aos Ministérios

FERNANDO GABEIRA - Projeto de lei que da Fazenda, da Saúde e da Previdência Social, atra-
implementa medidas de segurança para o manuseio vés de seus órgãos competentes, de encaminha-
de combustíveis destinados a veículos automotivos mento, até o final do mês subseqüente ao da co-
rodoviários. brança, de demonstrativos detalhados sobre a movi-

JOÃO FASSARELLA - Indicação ao Poder mentação e destinação dos recursos relativos à
Executivo de envio de mensagem para submeter ao CPMF, evidenciando, pelo menos, arrecadação glo-
exame do Congresso Nacional o texto da Conven- bal e transferência efetuadas para as áreas de saú-
ção nQ 138 da Organização Internacional do Traba- de e previdência social e os respectivos saldos
lho, sobre a idade mínima de admissão a emprego. anuais, por Unidade federativa, de acordo com os

POMPEO DE MATTOS E OUTROS _ Reque- critérios de classificação funcional-programática, até
rimento ao Presidente da Câmara dos Deputados de o último nível de detalhamento, classificação econô-
inclusão de § 42 no art. 12 do Ato da Mesa n2 63, de mica e respectivos grupos de despesas.
1980. MILTON TEMER - Requerimento de informa-

PAULO ROCHA - Requerimento de informa- ções ao Ministro da Fazenda sobre denúncia de irre-
ções ao Ministério da Fazenda, por intermédio da gularidades cometidas pela Previ na privatização
Caixa Econômica Federal, sobre o Fundo de Garan- da Tele Centro Sul, Telemig Celular e Tele Norte
tia do Tempo de Serviço - FGTS. Celular.



Dispõe sobre o ensino das discipli
nas de Medicina Legal nos cursos supe
riores de Direito.

. Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Previdência e Assistência So
cial para que sejam adotadas medidas
administrativas quanto às exigências do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, para a concessão de benefícios
aos segurados.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113,

inciso I e § 112, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a indicação em anexo, sugerindo a adoção de
medidas no sentido de limitar as exigências para a
concessão de benefícios àquelas contidas nas Leis
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Paulo Paim.

PROJETO DE LEI Nl! 230 DE 1999
, (Do Sr. Deputado Rubens Bueno - PPS/PR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 112 O ensino das disciplinas no campo da

Medicina Legal, nos cursos superiores de Direito, é
privativo de docentes portadores de diploma de Me
dicina e de outras áreas de Saúde, observado o dis
posto no art. 66 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.

Art. 212 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 312 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A legislação em vigor não exige, para a docên
cia das disciplinas Medicina Legal ou Medicina Fo
rense, nas Faculdades de Direito, que o docente
seja portador de diploma de Medicina.

Essa indefinição tem sido causa de graves in
convenientes, justamente pela falta de conhecimen
tos indispensáveis, inerentes à área médica, para o
ensino daquelas matérias e para o seu bom domínio
por parte dos alunos.
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INDICAÇÃO Nl! 46, DE 1999 ministração previdenciária das normas legais preva-
(Do Sr. Paulo Paim e Outros) lecentes.

Sugere a adoção providências no Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
sentido de que.a comprovação de contri- Deputado Paulo Paim.
buição para a Previdência Social seja efe- REQUERIMENTO
tivamente exigida do empregador, confor- (Do Sr. Paulo Paim e Outros)
me determina a legislação vigente.

Excelentíssimo Senhor Ministro 'da Previdência
e Assistência Social,

Temos recebido inúmeras reclamações, por
parte de segurados, de que os postos do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, têm deles exigi
do comprovação de contribuição para conceder os
benefícios a que têm direito.

Tendo em vista que a legislação em vigor atri
bui claramente ao empregador a responsabilidade
quanto ao desconto e conseqüente recolhimento das
contribuições devidas pelos seus empregados, bem
como a de sua própria competência, nos prazos
especificados. A Lei nQ 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre a organização e custeio da
seguridade social, em seu art. 30, inciso I, alíneas a
e b, determina que: "... I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empre
gados e trabalhadores avulsos a seu serviço, des
contando-as da respectiva remuneração; b) recolher
oproduto arrecadado na forma da alínea anterior as
sim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qual
quer título, inclusive adiantamentos, aos segurados
empregados, empresários, trabalhadores avulsos a
seu serviço, no dia 2 do mês seguinte ao da compe
tência..."

Considerando que o não cumprimento da nor
ma prevista é considerado crime, segundo estabele:
ce o art. 95, alínea a, da citada lei.

E considerando ainda que a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de be
nefícios da previdência social, garante a concessão
do benefício, independentemente de comprovação
do recolhimento da contribuição, devendo a sua ren
da mensal ser calculada, conforme· determina o art.
34, com base nos "salários-de-contribuição referen
tes aos meses de contribuições devidas, ainda que
não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da res
pectiva cobrança e da aplicação das penalidades ca
bíveis..."

Sugerimos a adoção das providências neces
sárias, em respeito aos preceitos expressamente
contidos na legislação previdenciária vigente, para
que os segurados não tenham seus direitos poster
gados ou mesmo negados pela inobservância da ad-



Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 
Rubens Bueno, Deputado Federal.
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Não sendo médico e, portanto, não tendo o do- vai cedendo lugar a outros que privilegiam amplos
mínio dos conhecimentos anatômicos e fisiológicos conhecimentos cientificos, forte base tecnológica,
do corpo humano,' transmitidos nas Faculdades de conteúdos Iigàdos às áreas humanas, de comunica-
Medicina, o docente é incapaz de desenvolver-se ção, de língua estrangeira, de normas e princípios
cientificamente e de levar aos alunos lições seguras de gestão e capacidade de crítica e de aprendiza-
e sustentadas pela visão global de toda essa proble- gemo
mática. Tanto na ótica de estudiosos, quanto na per-

Erros crassos de aprendizagem têm sido cau- cepção dos trabalhadores, o conceito de "formação
sados por essa insuficiência científica que são muito profissional", vinculada a aprendizagens fragmenta-
prejudiciais ao universo dos estudantes de Direito e das e a tarefas e funções isoladas, está defasado.
refletem-se depois no seu exercício profissional. Esperam da escola uma educação geral que permi-

Em face disso, é oportuno e do máximo inte- ta, ao futuro trabalhador, o desenvolvimento de suas
resse do ensino superior de Direito a exigência da- capacidades de decidir, de julgar, de supervisionar,
quela habilitação profissional - diploma de médico de criar, de assumir responsabilidades. Uma expec-
- para a docência das disciplinas em questão. tativa válida que merece destaque em nossa legisla-

Tal requisio, conforme sugerem os Professores ção educacional.
Dr. José Maria Marlet, titular da cadeira de medicina Cabe ressaltar que países que conseguiram,
legal na Faculdade de Direito da Universidade de em poucas décadas, alterar satisfatoriamente sua
São Paulo, e também· pelo Professor Cândido Ran- economia e as condições de vida de sua gente dão-
gel Dinamarco, certamente contribuirá muito para a nos exemplos de que o caminho seguro que trilha-
melhoria do ensino daquelas importantes disciplinas ram foi da escolarização de seus jovens.
do curso de Direito. Não podemos admitir que o Brasil aceite sub-

É nesse sentido que apresentamos o presente meter gerações inteiras a subqualificações, a su-
projeto de lei, introduzindo a exigência faltante, e es- bempregos, a desemprego e a improdutividade, oca-
peramos a atenta análise e aprovação dos nobres sionados pela" ausência de processos educativos
colegas desta Casa. competentes e adequados. Não bastam adestra-

Este projeto está sendo reapresentado em ho- mentos para funções ou tarefas parceladas do pro-
menagem ao Deputado Adhemar de Barros Filho, cesso produtivo... As crianças e os jovens brasileiros
autor da idéia. não podem prescindir de uma escola de qualidade,

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - de uma educação básica que dê sustentação teórica
Rubens Bueno, Deputado Federal. às práticas do trabalho, estas, sim, exercitadas em

PROJETO DE LEI N!! 231 DE 1999 cursos profissionalizantes dentro ou fora do sistema
(Do Sr. Deputado Rubens Bueno - PPS/PR) escolar.

Incluir na nova Lei de Diretrizes e Bases da
Acrescenta dispositivo ao art. 4!! da Educação, Lei nº 9.394/96, como dever do Estado, a

Lei n!! 9.394, de 20 de dezembro de 1996, garantia de "éducação básica comum, a todos, ante-
que "Estabelece as diretrizes e bases da rior ou simultânea à educação profissional ou à for-
educação nacional". mação técnico-profissional", é corrigir uma das lacu-

a Congresso Nacional decreta: nas da LDB. Uma forma de reforçar que o Poder PÚ-
Art. 12 Acrescente-se ao art. 42 da Lei nº 9.394, blico tem obrigação de oferecer educação básica às

de 20 de dezembro de 1996, o seguinte inciso: novas gerações, devendo propiciar, a elas, instru-
"X - educação básica comum, a todos, ante- mentos fundamentais para sua organização e sua

rior ou simultânea à educação profissional ou à for- autodefesa.
mação técnico-profissional." Por estas razões, contamos com o apoio dos

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua ilustres Parlamentares para a aprovação deste proje-
publicação. to de lei.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Este projeto está sendo reapresentado ei' ho-
Justificação menagem ao Deputado Ricardo Gomyde, autor da

idéia.
A cada dia, o mundo da produção reforça as

exigências de maior qualificação para o trabalhador.
a perfil de alta e, às vezes, estreita especjali~pção



a) tratar-se de comarca contígua a da
residência da criança ou adolescente menor
de 16 (dezesseis) anos, se na mesma uni
dade da Federação ou incluída na mesma
região metropolitana;

Modifica a redação dos arts. 83 e 84
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 83 e 84 da Lei nº 8.069, de 13

de julho de 1990, passam a vigorar, respectivamen
te, com as seguintes redações:

"Art. 83. Nenhum~ criança ou adoles
cente menor de 16 (dezesseis) anos poderá
viajar para fora da comarca onde reside, de
sacompanhada dos pais ou responsáveis,
sem expressa autorização judicial.
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PROJETO DE LEI Nl! 232 DE 1999 permitido, internacionalmente reconhecido, para ali-
(De Sr. Deputado Rubens Bueno - PPS/PR) mentos é de 0,1 ppm.

Dispõe sobre a rotulagem de produ- Vê-se, pois, que os produtos em questão estão
tos vendidos como complementos ali- envenenando gradativamente seus consumidores
mentares e como fonte natural de ele- com doses muito elevadas de chumbo. As conse-
mentos químicos. qüências da intoxicação de chumbo (saturnismo),

geralmente crônica, para o organismo, são graves:
O Congresso Nacional decreta: começa com dores de cabeça, distúrbios gástricos,
Art. 1º Todos os produtos vendidos como com- astenia e tremores, e termina com cólicas abdomi-

plementos alimentares e como fonte natural de ele- nais intensas, lesões gengivais, distúrbios nervosos
mentos químicos, tais como cálcio, magnésio, fósfo- sensitivos e motores e paralisia satúrnica do tipo flá-
ro, ferro, zinco e similares, deverão conter em s'ua cido. Além disso, acompanham a evolução da mo-
rotulagem toda a composição química da matéria- léstia episódios de delírio, distúrbios renais, anemia
prima utilizada. e esterilidade.

Parágrafo único. Os índices de metais pesados Entendemos que a questão é muito séria e que
e outras substâncias com efeitos tóxicos porventura os consumidores devem ter conhecimento de todos
existentes devem estar incluídos nesta composição os componentes dos produtos que consomem. As
química. autoridades sanitárias, por sua vez, qevem atentar

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta para estes perigos escondidos em produtos de apa-
lei no prazo de 90 (noventa) dias da sua publicação. rente inofensividade.

Art. 3º Está lei entra em vigor na data de sua Uma lei obrigando os produtores a explicitar os
publicação. índices de todos os componentes destes produtos

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. poderia ajudar em muito em tais objetivos. É neste
Justificação sentido que apresentamos o presente projeto de lei

e esperamos dos distintos colegas desta Casa suaPor conterem substâncias que podem ser ven-
anuência para a sua aprovação.didas sem prescrição médica e, em sua maioria, im-

Este projeto está sendo reapresentado em ho-
portados, notadamente dos Estados Unidos, os pro- men'agem ao Deputado Elias Murad, autor da idéia.
dutos que têm por base elementos orgânicos natu-
rais estão sendo largamente consumidos pela popu- Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. -
lação brasileira. Rubens Bueno, Deputado Federal.

Embora registrados como complementos ali- PROJETO DE LEI Nl! 233, DE 1999
mentares, tais produtos, apregoam suas proprieda- (Da Sra. Rita Camata)
des 'terapêuticas em seus rótulos e a população os
consome esperando tais efeitos.

Os produtos contendo o elemento cálcio, por
exemplo, são amplamente consumidos por idosos,
principalmente as mulheres que sofrem ou estão
ameaçadas pela osteoporose, doença típica para
aquela faixa etária. Muitos outros destes produtos
são largamente vendidos para fortalecer os oabelos,
combater os radicais livres, e assim por diante.

Acontece que muitos desses produtos, extraí
dos de materiais naturais, contêm um índice eleva
díssimo de contaminantes. Os metais pesados,
como chumbo e cádmio, são exemplo destes conta
minantes que têm um alto poder intoxicante, e, o que
é mais grave, têm efeito cumulativo.

Submetidos a testes de laboratório, na Cetec
(MG), três produtos registrados como fonte natural
de cálcio, sendo dois nacionais e um importado
(EUA), apresentaram um índice de chumbo de 40,
30 e 37 partes por milhão (ppm). O limite máximo



Altera os arts. 7Q
, 13 e 15 da Lei nQ

9.636, de 15 de maio de 1998, que "dispõe
sobre a regularização, administração,
aforamento e alienação e bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos
dos Decretos-Leis nQ 9.760, de 5 de se
tembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezem
bro de 1987, regulamenta o § 2Q do art. 49
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os arts. 79 , 13 e 15 da Lei nº 9.636, de

15 de maio de 1998, passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 72 Os inscritos até 15 de fevereiro
de 1997, na Secretaria do Patrimônio da
União, deverão recadastrar-se, situação em
que serão mantidas, se mais favoráveis, as
condições de' cadastramento utilizadas à
época da realização da inscrição originária,
independentemente da existência do efetivo
aproveitamento, sem prejuízo da posterior
cobrança das taxas de que tratam os arts. 1º
e 3º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de de
zembro de 1987, devidas à época do reca
dastramento.
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b) a criança ou adolescente menor de vas da Lei para viajar, muitas vezes sem destino cer-
16 (dezesseis) anos estiverem acompanha- to, criando situações de risco para si e preocupações
dos: para os pais e familiares.

.............................................................. Vemos hoje, comumente, meninos e meninas

.............................................................. de treze ou quatorze anos perambulando pelas esta-

...............................................'" ,. ções rodoviárias, acabando por se transformar em
............................................................. pedintes, além de possíveis alvos de traficantes ou
"Art. 84. Quando se tratar de viagem exploradores da prostituição.

ao exterior, a autorização é dispensável, se Parece-nos então razoável e oportuno que seja
a criança ou adolescente menor de 16 (de- elevado o limite de idade para adolescentes viaja-
zesseis) anos: rem desacompanhados ou sem autorização. Esse

.............................................................. n<Jvo'limite-atingirá apenas a faixa etária até 16
............................................................ (dezesseis) anos, mas nem por isso torna-se me-

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua nos válido. Muitos problemas com certeza serão
publicação. evitados ao se incorporar a modificação que ora

Justificação apresentamos à Lei nº 8.069/90 constantes do pre
sente projeto de lei.

A Lei nº 8.069/90 estabeleceu faixas etárias
para conceituação de criança (até doze anos de ida- São essas nossas justificações à proposta,

contando desde já como o apoio e a aprovação dos
de incompletos) e adolescentes (entre doze e dezoi- nobres pares.
to anos de idade).

Além de desfrutarem dos direitos garantidos a Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
Deputada Rita Camata.

toda pessoa humana, as crianças e adolescentes
gozam de algumas prioridades esposadas nos arti- PROJETO DE LEI N2 234, DE 1999
gos 3º e seguintes dessa lei. (Da Deputada Rita Camata)

Ao tratar de autorização para viajar na seção
111, artigos 83,84 e 85, a Lei exige, no caso da crian
ça estar desacompanhada, e observadas as regras
de exceções mencionadas nesses artigos, expressa
autorização judicial.

Concordamos com a conveniência e oportuni
dade das exigências, entretanto, consideramos que
deve-se proceder pequena alteração nos dispositi
vos citados a fim de adequá-los a situações que de
fato ocorrem ao dia a dia de nossos adolescentes.

Referimo-nos ao fato de que, não mais se en
quadrando estes como crianças, por terem mais de
doze anos, ficando, portanto, fora do alcance das
proibições da lei, temos acompanhado, infelizmente
e com freqüência, a utilização das liberdades outor
gadas pelo Estatuto nessa fase de transição para a
idade adulta de maneira inadequada.

Temos recebido inúmeros apelos por parte de
pais preocupados com essas prerrogativas temendo,
inclusive, pela integridade física de seus filhos, dian
te da possibilidade legal dos mesmos viajarem desa
companhados e sem necessidade de autorização
específica.

Embora não mais se enquadranc;lo como crian
ças por ultrapassarem o limite de doze anos, boa
parte de nossos adolescentes, diante das facilidades
para aquisição de passagens, somadas ao espírito
aventureiro peculiar à idade, utilizam as prerrogati-
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............................................... obrigações junto à SPU, ficando assegurado
"Art. 13. Na concessão do aforamento ao ocupante em débito, para tal fim, o parce-

será dada preferência a quem, comprovada- lamento da importância devida no mesmo
mente', em 15 de fevereiro de 1997, já ocu- número de parcelas previsto na proposta
pava o imóvel há mais de um ano e esteja, vencedora, na hipótese de venda a prazo,
até a data de formalização do contrato de ou, a critério do interessado, em número in-
alienação do domínio útil, regularmente ins- ferior de parcelas, cabendo-lhe recolher a
crito como ocupante junto à SPU. primeira parcela até a data de assinatura do

contrato de aforamento."

§ 6º A concessão do aforamento fica
condicionada à regularização das obrigações
do ocupante junto à SPU, ficando assegura
do ao ocupante em débito, para tal fim, o
parcelamento da importância devida em nú
mero de parcelas igualou inferior, a critério
do interessado, ao de prestações fixado
para o pagamento do domínio útil, na hipóte
se de venda a prazo, cabendo-lhe recolher a
primeira parcela até a data de assinatura do
contrato de aforamento.

§ 7º A critério do ocupante, o valor do
domínio útil será calculado sobre o valor atri
buído ao imóvel para fins de cobrança do
Imposto Predial e Territorial Urbano, pelos
seguintes critérios:

I - durante o prazo de seis meses pre
visto no § 12 deste artigo, pelo valor referen
te ao exercício financeiro em que ocorrer a
notificação do interessado;

11 - durante a prorrogação prevista no
§ 22 deste artigo, se ocorrer mudança do
exercício financeiro, pelo valor referente ao
novo exercício."

"Art. 15 .

§ 22 Os ocupantes com até um ano de
ocupação em 15 de fevereiro de 1.997, que
continuem ocupando o imóvel e estejam regu
larmente inscritos junto à SPU na data da rea
lização da licitação, poderão adquirir o domf
nio útil do imóvel, em caráter preferencial, pelo
preço, abstraído o valor correspondente às
benfeitorias por ele realizadas, e nas mesmas
condições oferecidas pelo vencedor da licita
ção, desde que manifestem seu interesse no
ato do pregão ou no prazo de quarenta e oito
horas, contado da publicação do resultado do
julgamento da concorrência.

§ 8º A concessão do aforamento aos
ocupantes de que trata o § 22 deste artigo
fica condicionada à regularização de suas

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Existe uma grande quantidade de imóveis da
União em regime de ocupação. A precariedade típi
ca desse regime vem sendo motivo de extrema
preocupação para as milhares de famílias que se en
contram na condição de ocupantes.

Recentemente, a Lei n2 9.636/98 veio assegu
rar o direito de preferência, para fins de aquisição do
domfnio útil (enfiteuse), às pessoas que, em 15 de
fevereiro de 1997, ocupavam há mais de um ano os
imóveis, regra que pode ser estendida a imóveis em
regiões não submetidas ao regime enfitêutico, para
aquisição do domínio pleno. Obviamente, permane
ce com a União, na condição de proprietária, o poder
de decidir se e quando os bens serão alienados.

O presente projeto tem por objetivo facilitar al
gumas das condições de compra para os ocupantes
que venham ser chamados a exercer o.referido direi
to de preferência. Nesse sentido, são duas as medi
das propostas. A primeira consiste em permitir que o
valor do domfnio útil ou pleno possa ser calculado
com base no valor atribuído ao imóvel para fins de
cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano 
IPTU.

Em algumas situações, o valor relativo ao
IPTU, legalmente definido como o valor venal do
imóvel, poderá ser mais vantajoso para o ocupante.
A diferença apurada, pouco significativa para a
União, permitirá que muitos ocupantes, em especial
os assalariados que não têm como manter reservas
financeiras, possam permanecer em suas moradias,
adquirindo o domínio útil ou pleno dos imóveis.

A segunda medida consiste em permitir que
eventuais débitos dos adquirentes junto à Secretaria
do Patrimônio da União - SPU, possam ser parcela
dos no mesmo número de prestações previstas no
ato da compra, ou, a critério do interessado, em nú
mero inferior. Com tal possibilidade, o ocupante que,
pelas mais diversas razões, estiver em atraso e não
dispuser dos recursos necessários não ficará impe-



- assistência técnica e extensão rural;
- seguro agrícola;
- cooperativismo;
- eletrificação rural e irrigação;
- habitação para o trabalhador rural.
§ 1º Inclui-se, ainda, no planejamento

agrícola, as atividades agroindustriais, agro
pecuárias, pesqueiras e florestais.

§ 2º Serão compatibilizadas as ações
de política agrícola e de reforma agrária."

Sala das Sessões, 8 de março de 1999. 
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).

1º) Deslocar os benefícios da reforma
agrária no sentido de fazer uma revisão fun
diária e trazer investimentos para a região
nordeste do Pará, com estradas viciriais e
energia elétrica, distribuição de água, esco
las, postos médicos, hospitais etc., por se
tratar de uma região rural populosa· com
grande quantidade de oferta de mão-de-
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dido de adquirir sua moradia. Para tal fim, além dos obra desqualificada por falta de investimen-
acréscimos feitos aos arts. 13 e 15 da lei, faz-se tos para fixação do homem no seu meio,
também necessário modificar o art. 7º para que o através da atividade primária que aprendeu
parcelamel"!to ora proposto não seja inviabilizado desde a infância.
pela exigência de quitação quando do recadastra- 2º) Desenvolver um processo de des-
mento do ocupante, procedimento hoje previsto na centralização e municipalização da reforma
lei. agrária através de ações conjuntas com a

A lei que se pretende alterar veio dotar a União Secretaria de Agricultura Municipal e Socie-
de meios para melhor administrar seu patrimônio dade Civil Organizada (Conselho Municipal
imobiliário. Não obstarrte-, é preciso também atender de Desenvolvimento Rural) para elaborar um
às questões sociais envolvidas na utilização desses trabalho de desenvolvimento rural, dividindo
bens, porque é igualmente de interesse público que o meio rural em agrovilas e módulos, dando
milhares de brasileiros não sejam subitamente desa- preferência às agrovilas que estiverem próxi-
lojados. É com esse objetivo que buscamos aperfei- mas aos centros consumidores e servidas
çoar a recente lei, contando, para tanto, com o apoio por estradas com vistas em aliviar as tensões
de nossos pares. sociais e mesmo tornar produtos agrícolas,

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - aí gerados, mais competitivos ao mercado
Deputada Rita Camata. consumidor.

INDICAÇÃO Nº 47, DE 1999 3º) Consorciar atividades agrícolas e
(Do Sr. Deputado Jorge Costa - PMDB/PA) não-agrícolas e defender uma reforma agrá

ria não mais de caráter estritamente agríco-
Sugere ao Ministério de Estado la, dando ênfase aos complexos agroindus-

Extraordinário de Política Fundiária o triais onde também possa se ofertar a cada
deslocamento de benefícios da Reforma família do meio rural não mais 25 ou 100
Agrária no sentido de fazer uma revisão hectares e sim de 1 a 5 hectares de acordo
fundiária e trazer investimentos para a re- com a necessidade de renda familiar e sua
gião nordeste do Pará e dá outras provi- capacidade produtiva aplicando os preceitos
dências. do art. 187 da Lei Maior, que diz: "A política

Nos termos do Regimento Interno da Câmara agrícola será planejada e executada na for-
dos Deputados, art. 113, inciso I do caput, sugiro ao ma da Lei com a participação efetiva do Se-
Ministério de Estado Extraordinário de Política Fun- tor de Produção envolvendo trabalhadores
diária o deslocamento de benefícios da reforma rurais bem como nos setores de produção,
agrária no sentido de fazer uma revisão fundiária e armazenamento e transporte levando em
trazer investimentos para a região nordeste do Pará. conta especialmente:

Já conhecedor dos princípios que norteiam a - os instrumentos creditícios e fiscais;
política agrária e fundiária de nosso País, através de - os preços compatíveis com os custos
vários pronunciamentos do Ministro Raul Jungmann de produção e a garantia de comercializa-
em meu Estado - Pará - através do jornal O Liberal, ção;
onde destaca a necessidade de "quebrar as paredes - o incentivo à pesquisa e à tecnolo·
que dividem a agricultura familiar e a reforma agrá- gia;
ria, expondo, ainda, que a reforma agrária é um
Departamento da Agricultura", venho respeitosa-
mente solicitar a Vossa Excelência atenção no senti-
dode:
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REQUERIMENTO N9 , DE 1999
(Do Deputado Jorge Costa - PMDB/PA)

Solicita encaminhamento de indica
ção ao Ministério de Estado Extraordiná
rio de Políticã Fundiária, sugerindo o
deslocamento de benefícios da reforma
agrária no sentido de fazer uma revisão
fundiária e traze~ inve~ti~entos para a
região nordeste do Pará e dá outras pro
vidências.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I do caput, soli

cito a Vossa Excelência o encaminhamento de indi
cação ao Ministé~io de Estado Extraordinário de Po
lítica Fundiária, sugerindo o deslocamento de benefí
cios da reforma agrária no sentido de fazer uma revi
são fundiária e trazer investimentos para a região
nordeste do Pará e dá outras providências.

Sala das Sessões, 8 de março de 1999. 
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).

INDICAÇÃO N9 48, DE 1999
(Do Deputado Jorge Costa -PMDB/PA)

Sugere ao Ministério do Meio Ambien
te atenção ao processo de degradação da
região Nordeste do Pará e dá outras pro
vidências.

Nos termos do Regimento Intemo da Câmara
dos Deputados, art. 113, inciso I do caput, sugiro ao
Ministério do Meio Ambiente atenção ao processo de
degradação da região Nordeste do Pará.

Ciente da visão realista e crítica sobre os efei
tos da exploração, sem os cuidados ambientais, da
auto-sustentabilidade, da Amazônia atingindo deter
minadas áreas com maior intensidade deixando-as
sem condições de fertilidade devido a degradação
do solo, venho respeitosamente encaminhar a Vossa
Excelência relatório de meus pronunciamentos da
Câmara dos Deputados, 1º-3-99 e 8:'3-99, com rela
ção ao Nordeste do Pará focalizando suas desigual
dades regionais e sociais.

. Outrossim, salientamos que o Nordeste do
Pará é uma região onde já se faz sentir os rigores
das estiagens provocadas pela devastação das flo
restas de várzeas, de terra firme, de matas ciliares
prejudicando intensamente a perenidade de seus
rios e igarapés de conseqüência imprevisível para a
agricultura de subsistência.

Nesta situação, como medida inicial, para deter
a semi-desertificação da região, respeitosamente so
licito:

1º) Proceder a continuação do zonea
mento Ecológico-Econômico em suas fases
macro e micro, já em fase de elaboração
pelo Idesp e órgãos congêneres do Estado
do Pará, juntamente com a Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, com a finalidade de executar
uma "compartimentação" do estado em zo
nas de acordo com as suas características
sociais e culturais, localizando suas áreas
degradadas, seus rios, suas várzeas, seus
mangues e dando destaque especial as
suas áreas de conservação ambiental, até
agora um total e 43 em todo estado.

2º) Proceder estudos detalhados dos
rios Caeté, Guatipuru, Maracanã, Peixe-Boi,
Piriá, Apeu, Inhangapi e outros, que hoje es
tão com seus mananciais e suas margens
devastadas, colocando em perigo sua pere
nidade.

3Q
) Executar projetos a curto, médio e

longo prazo, de recuperação dás matas cilia
res dos rios Peixe-Boi, Guatipuru, Apeu e
seus afluentes principalmente, hoje ameaça
dos de se tomarem temporários, com risco de
extinção futura. Esses rios e outros da região
Bragantina, Salgado e Guajarina, antes com
grande potencial de pesca artesanal, hoje está
completamente extinta tal atividade, mas,
mesmo assim, ainda servem para se constituí
rem em áreas de lazer a população pois, to
dos percorrem regiões populosas.

Represamento de cursos d'água com
vista a conservação da umidade do solo,
criação de peixes e projetos de irrigação
para culturas alimentares etc., devem ser
viabilizados nestes rios.

4Q
) Trazer para o âmbito dos municí

pios as ações de Meio Ambiente, proceden
do assim a descentralização e municipaliza
ção da referida área, onde também poderá
ser realizada consórcios municipais de Meio
Ambiente com instalação dos fundos munici
pais sutentáveis por taxas, alvarás e multas
correspondentes à utilização de áreas de
conservação ambiental sobre normas e re
gulamentação.

Sala das Sessões, 8 de março de 1999.
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).
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REQUERIMENTO NQ ,de 1999
(Do Deputado Jorge Costa - PMDB/PA)

Solicita encaminhamento de indica
ção ao Ministério do Meio Ambiente, su
gerindo atenção ao processo de degrada
ção da região Nordeste do Pará e dá ou
tras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, do caput, soli

cito a Vossa Excelência o encaminhamento de indi
cação ao Ministério do Meio Ambiente, sugerindo
atenção ao processo de degradação da região Nor
deste do Pará e dá outras providências.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).

INDICAÇÃO NQ 49, DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa - PMDB/PA)

Sugere ao Ministério da Educação a
criação do Campus da Universidade
Federal do Pará no Município de Capane
ma e dá outras providências.

Nos termos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, art. 113, inciso I do caput, sugiro ao
Ministério da Educação a criação do Campus da
Universidade Federal do Pará no Município de
Capanema.

Justificação

O Município de Capanema, Estado do Pará,
em plena região amazônica, está situado em área de
grande potencialidade econômica, que ainda não se
desenvolveu integralmente devido, fundamentalmen
te, a ausência de profissionais qualificados em con
dições de produzir técnicas modernas nas várias ati
vidades, particularmente na agropecuária.

A sede do município, com população aproxima
da de setenta mil habitantes, representa tronco rodo
viário para onde convergem as regiões do Salgado,
Guajari e Bragantina, compostas de trinta e um mu
nicípios e população em torno de oitocentos mil ha
bitantes.

Desta forma, Capanema e região circunvizinha
contam com expressivo contingente estudantil se
cundarista, em condições de freqüentar os bancos
universitários, sem, no entanto, dispor, em sua gran
de maioria, de recursos que financiem seus estudos
em outras cidades que ofereçam o ensino de tercei
ro grau.

Assim, torna-se de suma importância, a nosso
ver, a instalação, no referido município, de uma uni
versidade federal, que formará profissionais devida-

mente qualificados a cooperar com o desenvolvi
mento dessas regiões.

Como facilitador da criação do Campus ora
pretendido, ressalte-se a existência em Capanema
de um núcleo universitário, ligado à Universidade
Federal do Pará, que oferece o curso superior de
Contabilidade, com perspectiva, em curto prazo, vir
a ofertar o curso de Administração.

Em relação ao investimento necessário à insta
lação do Campus, registre-se a existência de um
Centro de Atenção Integral a Criança - CAIC, nunca
utilizado e em completo abandono, que poderá servir
ao funcionamento das faculdades futuramente cria
das, minimizando os gastos com construções a se
rem implementadas.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).

REQUERIMENTO N!l ,DE 1999
(Do Sr. Jorge Costa - PMDB/PA)

Solicita encaminhamento de indica
ção ao Ministério da Educação, sugerin
do a criação do Campus da Universidade
Federal do Pará no Município de Capane
ma e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I do caput, soli

cito a Vossa Excelência o encaminhamento de indi
cação ao Ministério da Educação, sugerindo a cria
ção do Campus da Universidade Federal do Pará no
Município de Capanema e dá outras providências.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Jorge Costa (PMDB - PA).

INDICAÇÃO NQ 50, DE 1999
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Sugere formalização de compromis
so entre o Brasil e o Instituto Internacio
nal de Vacinas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Nos dirigimos a Vossa Excelência para reivindi

car prioridade na formalização de compromisso en
tre o Brasil e o Instituto Internacional de Vacina da
Coréia do Sul, estabelecendo com os órgãos oficiais
responsáveis pela pesquisa com vacinas no País,
priorizando as doenças de características endêmicas
ou epidemias, como doença de chagas, malária,
dentre outras, pelas razões seguintes: ,.

1) O Brasil, pelo Programa Nacional de Auto
Suficiência do Ministério da Saúde, já vem investin
do muito na modernização de seu parque produtor
de vacinas e poderia se beneficiar com um



"Art. 240. Produzir ou dirigir repre
sentação teatral, televisiva ou película cine
matográfica utilizando-se de criança ou ado
lescente em cena de sexo explícito ou por
nográfica:

Pena - reclusão de dois a oito anos, e
multa.

§ 1I! Incorre na mesma pena quem nas
condições referidas neste artigo, contracena
com criança ou adolescente.

§ 21! Incorre na mesma pena quem
agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer
modo, intermedeia a participação de criança
ou adolescente em produção referida neste
artigo.

§ 31! Incorre na mesma pena quem di
vulga, exibe ou fornece, por qualquer meio,
imagens relativas a produção realizadas nas
condições referidas neste artigo.

§ 41! Nos casos de divulgação exibição
ou fornecimento de imagens referidas no pa
rágrafo anterior por meio de rede de compu
tadores, em especial a Internet, será igual
mente responsável quem assegurar os
meios ou serviços para oarmazenamento
das imagens e para o acesso à rede."

Art. 31!. O art. 241 da Lei nl! 8.069, de 13 de ju
lho de' 1990, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 241. Fotografar ou publicar cena
de sexo explícito ou pornográfica envolven
do criança ou adolescente:

Pena - reclusão de dois a oito anos, e
multa.

§ 1Q Incorre na mesma pena quem
agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer
modo, intermedeia a participação de criança
ou adolescente nas atividades referidas nes
te artigo.

§ 21! Incorre na mesma pena quem dI
vulga exibe ou fornece, por qualquer meio,
imagens realizadas nas condições referidas
neste artigo.

§ 3º Nos casos de divulgação, exibição
ou fornecimento de imagens referidas neste
artigo por meio de rede de computadores,
em especial a Internet, será igualmente res
ponsável quem assegurar os meios ou servi-
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2) Acordo de cooperação técnica com o Institu- Art. 2ll O art. 240 da Lei nll 8.069, de 13 de ju-
to .Internacional de Vacina - IVI, de forma a poten- lho de 1990, passa a vigir com a seguinte redação:
cializar as capacidades cientifico-tecnológicas exis
tentes.

3) Assim, formalizando o acordo, o Brasil exigi
ria o compromisso do IVI de desenvolver vacinas de
interesse para o País, onde esta definição seria
dada pelo Ministério da Saúde do Brasil, já que o IVI
tem como objetivo desenvolver e apoiar países me
nos desenvolvidos na obtenção de potencial tecnoló
gico para produzir e controlar a qualidade de novas
vacinas importantes à Saúde Pública.

4) Preocupados, assim como Vossa Excelên
cia, com o crescimento de doenças como malária,
doenças de chagas, entre outras, esperamos pois
uma análise atenta da indicação que se segue.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Dr. Hélio (PDT - SP).

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Dr. Hélio)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde relativo à formaliza
ção de compromisso entre o Brasil e o
Instituto Internacional de Vacinas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 11!, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exil seja encaminh~da ao Poder Executivo a in
dicação am anexo, sugerindo a prioridade na forma
lização de compromisso entre o Brasil e o Instituto
Nacional de Vacinas - IV~, da Coréia do Sul.

Sala das Sessões, 1Q de março de 1999. 
Deputado Dr. Hélio (pOr - SP).

PROJETO DE LEI N!! 235, DE 1999
(Do Dr. Hélio)

Modifica a Lei n!! 8.069, de 13 de
julho de 1990, que "dispõe sobre o Esta
tuto da Criança e do Adolescente e dá ou
tras providências", estabelecendo penali
dades para a veiculação de pornografia
infantil pelas redes de distribuição de in
formações, em especial a Internet.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I! Esta lei Modifica a Lei nº 8.069, de 13

de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências",
e'stabelecendo penalidades para a veiculação de
pornografia infantil pelas redes de distribuição de in
formações, em especial a Internet.



PROJETO DE LEI N2 236, DE 1999
(Do Sr. Airton Dipp)

Acrescenta o § 62 ao Artigo 7° da Lei
n2 8.631, de 4 de março de 1993.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar

ço de 1993, passa a ter o § 69 com a seguinte reda
ção:

"§ 62 O disposto do parágrafo ant!3rior aplicar
se-á somente após efetivadas as quitações e com
pensações autorizadas por esta lei, limitando-se, a
redução ao montante do saldo credor que remanes
cer em favor do Concessionário."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data. de sua
publicação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A redação proposta no § 62 do artigo 72 da Lei
n2 8.631, de 4 de março de 1993, visa exclusivamen
te recuperar, parcialmente, o equilíbrio econômico-fi
nanceiro dos concessionários de energia elétrica
que tiveram reduzidos seus saldos credores na Con
ta de Resultados a Copensar - CRC -, em razão,
das alterações introduzidas pela Lei nº 8.724, de 28
de outubro de 1993 e fundamentalmente restabele
cer a justiça de tratamento isonômico e igualitário de
todas as concessionárias de energia elétriéa do
País, reiterando-se o respeito aos princípios ido pac
to federaivo constitucional .de que nenhuma lei de
aplicação imperativa à Nação resulte eméxceções
e/ou discriminações a qualquer Estado.

As perdas destes concessionáriosi foram de
grande monta e são resultantes da aplicação do re
dutor de 25% sobre os saldos credores ,na CRC an
tes de procedidas as quitações e compensações au
torizadas pela Lei n9 8.631/93, caracterizando trata
mento discriminatório destas empresas em relação
às demais, cujos saldos credores são superiores aos
montantes dos seus débitos passívei~ de liquidação
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ços para o armaz~namento das Imagens e Espera-se, desse modo, assegurar que os provedo-
. para0' acesso à rede." res de $erviços mantenham postura responsável

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua preocupando-se com o conteúdo armazenado em
publicação. " seus equipamentos.

Entendo que este tema reveste-se de grande
relevância. Por tal razão, peço aos meus ilustres pa
res o apoio indispensável à sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Dr. Hélio.

Justificação

A pornografia infantil vem-se disseminando de
forma assustadora em nível mundial. Segundo le
vantamento da Unesco, milhares de crianças e ado
lescentes são submetidas, a cada ano, a humilhações,
abusos ou exploração sexual relacionados cm a pro
dução de fotografias e filmes pornográficos.

A Internet, em razão de sua capilaridade e da
privacidade que propicia, tomou-se o principal veículo
e fator de expansão da pornografia infantil. O caráter
global da rede dificulta, também, a investigação, a
detenção e a condenação daqueles que produzem e
divulgam esse tipo de material.

A reação da sociedade nos países do Primeiro
Mundo começa a fazer-se sentir. Ao par de uma le
gislação rigorosa, que preveja explicitamente o ape
namento de quem se utilizar das redes de informa
ção para disseminar a pornografia infantil, vários países
estudam a realização de acordos de extradição e de
investigação conjunta desse tipo de crime.

É uma iniciativa da qual o Brasil não pode ficar
à margem. A rápida expansão da Internet em nosso
País facilita, por um lado, a disseminação da porno.
grafia infantil. As dificuldades econômicas e a má
distribuição de renda, por outro lado, relegam parte
da população à pobreza, o que representa um estí
mulo para que crianças e jovens se envolvam, ou
sejam usados, na produção de pornografia.

Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente
já prevê os crimes de produção e exploração da por
nografia infantil. Cabe, a nosso ver, aperfeiçoar a re
dação existente, estendendo o seu alcance às novas
formas de tecnologia. Cabe também, agravar a
pena, de modo a compatilizá-Ia com a gravidade do
crime. De fato, a criança e o jovem, quando submeti
dos ao abuso sexual em qualquer de suas formas,
acabam por sofrer desgaste emocional e humilhação
moral comparáveis à violência física, quando não
mais duradouros. É preciso que o legislador, em
face dessa percepção, reveja as disposições da lei,
de modo a torná-Ias mais rigorosas.

Também é importante dentro dessa visão, pro
piciar uma ação repressora mais efetiv~. Nesse sen
tido, esta proposição estende a responsabilidade cri
minal ao provedor de acesso e ao fornecedor de ser
viço de alocação de arquivos par~ uso da Internet,
quando a divulgação da imagem se der por tal meio.



Recomenda o pagamento dos valo
res atrasados referente ao Programa de
Crédito Educativo às universidades brasi
leiras.

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, relativa ao paga
mento de parcelas atrasadas do Crédito
Educativo às universidades brasileiras.

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministério
da Educação, a indicação em anexo, sugerindo o

Excelentíssimo Senhor Ministro de Educação,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1º do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, recomen
do ao Ministério da Educação, o adimplemento das
parcelas atrasadas referente ao Programa de Crédi
to Educativo.

Inúmeras universidades brasileiras estão en
frentando sérias dificuldades financeiras em razão
dos constantes atrasados no repasse de valores do
Creduc por parte do MEC. Estas dificuldades estão
conduzindo as Instituições Educacionais de 3º grau
a efetuar cortes de gastos, inclusive em áreas es
senciais de pesquisa e extensão, bem como a majo
rar mensalidades escolares.

Somente a Universidade de Passo Fundo/RS 
UPF tem um crédito de R$700 mil, referente ao se
gundo semestre do ano passado. Neste dia 10 de
março, venceu outra parcela do Cre9uc, estabele
cendo um total de R$1 ,5 milhão.

É necessário lembrar que para muitas institui
ções de ensino, os recursos oriundos do Programa
de Crédito Educativo, representam cerca de 20% a
30% da receita total. r

Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelên
cia, com base nos problemas financeiros das univer
sidades, restabelecer o pagamento dos atrasados do
Programa de Crédito Educativo Federal, pagando as
parcelas atrasadas referentes ao ano de 1998 e
1999.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)
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no encontro de contas estabelecido pela lei supra ci- Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
tada. Airton Dipp, Deputado Federal.

Na situação vigente, que prejudica imensamen- INDICAÇÃO NQ 51
te os concessionários dos Estados do Rio Grande (Do Sr. Airton Dipp)
do Sul, Goiás, São Paulo e Alagoas, além de todos
os prejuízos que estas empresas assumiram ao lon
go de 20(vinte) anos de contenção tarifária, deverão
elas ainda ver seus saldos credores na Conta de Re
sultados a Compensar, passíveis de compensação e
quitação com débitos perante a União, serem reduzi
dos de forma brutal, penalizando a população destes
estados da Federação, pela impossibilidade de redu
ção dos níveis tarifários em razão da necessidade
de pagamento das mencionadas dívidas, não obs
tante a existência de recursos que, in casu, foram
confiscados com o referido redutor.

Convém destacar que, se o presente Projeto
de Lei merecer a aprovação dos nobres Parlamenta
res, a repercussão para o Tesouro Nacional será
inexpressiva, uma vez que restabelecerá créditos
que somente poderão ser utilizados na compensa
ção de débitos já refinanciados em 20 (vinte) pela
União Federal. Urge, ainda, mencionar que com as
alterações promovidas na legislação o Tesouro
Nacional teve benefícios de cerca de US$11,6 bilhões,
os quais foram quase que integralmente suportados
pelas concessionárias, mediante redução nos seus
créditos da CRC.

A compensação, ora defendida, permitirá que a
CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica) RS e
Estado do Rio Grande do Sul recuperem perdas histó
ricas, e recomponham a eqüidade de tratamento que
deva manter o Poder Concedente - ANEEL para com
as concessionárias de energia elétrica de todo o País.
A repercussão na dívida para a CEEE será de cerca
de US$200 milhões desonerando (e isto é o funda
mentai) o Tesouro Estadual dá garantia concedida pe
Jos recursos do Fundo de Participação dos Estados e
liberando o Estado gaúcho para assumir novos finan
ciamentos para obras prioritárias, essenciais e indis
pensáveis ao bem-estar do povo riograndense.

Similares benefícios. terão as Concessionárias
de São Paulo, Goiás e Alagoas, com repercussões
positivas ao povotféstes estados.

_ A repercussão da redução, reafirmamos, será
insignificante para o Tesouro Nacional, posto que
dar-se-á em 20 (vinte) anos, à razão de 1/20 ao ano,
ou seja, menós do que 0,05% do total do orçamento
anual da União. Esta baixa conseqüência decorre da
única forma de utilização destes créditos, qual seja
mediante compensação com dívidas já refinanciadas
pelo Tesouro Nacional ao abrigo da Lei nº 7.976/89.
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imediato restabelecimento dos pagamentos das parcelas lógico - advertiu Fernando Gonçalves (PTB
referentes ao Programa de Crédito Educativo Federal. - RJ).".

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - O Jornal do Brasil, também publicou,
Airton Dipp, Deputado Federal. hoje, matéria no mesmo sentido (Doc. 3),

Excelentíssimo Senhor Corregedor da Câmara assinada pela jornalista Eugênia Lopes, noti-
dos Deputados. ciando no primeiro parágrafo, in verbis:

Milton Temer, Deputado Federal do Partido dos "Os líderes dos partidos governistas
Trabalhadores pelo Estado do Rio de Janeiro, vem, passaram o dia de ontem tentando contor-
com base nos artigos 244 e 268 do Regimento Inter- nar, entre aliados, as disputas de cargos de
no, requerer a Vossa Excelência a promoção de sin- segundo escalão do governo e, com isso
dicância para apurar os seguintes fatos: evitar reflexos na votação da Contribuição

Provisória sobre Movimentação Financeira
O líder do governo da Câmara, Depu- (CPMF), que deveria ser votada à noite pela

tado Arnaldo Madeira, por ocasião da votação Câmara, em primeiro turno. PMD6, PFL,
da CPMF, disse: "Os ministros vão ficar a PTB e PSDB estão reivindicando a nomea-
disposição". ção de representantes de seus partidos para

Tal declaração foi publicada, no dia a Petrobras, a BR Distribuidora, a empresa
9-3-99, pero Jornal do Brasil (Doc. 1), em Furnas Centrais Elétricas, o Banco do Brasil,
matéria assinada pela jornalista Sônia a Companhia Docas de São Paulo, o Ban-
Carneiro, onde a mesma informou que a es- co Nacional do Desenvolvimento Econômi-
tratégia do governo para aprovação da co e Social (BNDES), a Polícia Federal e a
CPMF seria colocar os ministros de plantão Companhia Nacional de Abastecimento
para receber pedidos dos!deputados. (CONAB)."

Hoje, em matéria publicada pelo jornal O A Folha de S.Paulo, hoje também,
Globo (Doc. 2), a jornalista Catia Seabra, chegou a publicar um quadro (Doc. 4) com
confirmando a matéria citada, noticiou que, as indicações, os nomes e os cargos por
para garantir a aprovação da CPMF, o partido político.
Governo aguçava o apetite dos deputados A situação apresentada extrapola a con-
com ofertas de verbas e cargos. A jornalista vivência harmônica e independente dos três
transcreveu uma série de depoimentos: poderes, já que os ministros ficarem à disposi-

"Irritado com o vazamento de mudanças ção dos deputados em dia de votação de ma-
no Ministério às vésperas da votação da CPMF téria proposta pelo governo, no mínimo, foge
o Presidente Fernando Henrique Cardoso aos procedimentos normais da Casa pois no
adiou as negociações sobre o segundo esca- Congresso existem todos os instrumentos de
lão. Enquanto o projeto não for aprovado, o Go- informação a serviço dos deputados.
verno vai manter a questão em aberto. Apenas para caracterizar tal situação,

- Só depois da aprovação da CPMF... como receberiam os ministros do Supremo
- repetia o deputado Henrique Eduardo Tribunal Federal a informação de que os riJi-
Alves (RN), Vice-Líder do PMDB." nistros do Poder Executivo estariam a sua

"- As emendas estão sendo liberadas. disposição no dia do julgamento de proces-
Os deputados estão informados de que exis- so onde o Governo seria parte? I

tem R$500 milhões reservados para Iibera- Portanto, com base nestes fatos não
ção de 98 - disse Pauderney Avelino (PFL - desmentidos, e em defesa da boa imagem
AM) relator da emenda." do Poder Legislativo, este deputado vem re-

"- É uma irresponsabilidade que, antes querer a promoção de sindicância, de. molde
que essas questões estejam amadurecidas, a que não se proliferem as especulações,
se coloque em risco a harmonia da base. hegemônicas no seno comum, de que o
Essa irresponsabilidade é maior se as infor- voto de parlamentares se oriente por ques-
mações partem do próprio Governo .... criti- tões estranhas á matéria em pauta.
cou Aécio, afirmando que a negociação de Pede deferimento.
cargos agora dá impressão de barganha."

" - Depois da votação da CPMF, tere- Brasília, 10 de março de 1999. - Milton
mos uma nova conversa com o Governo, é Temer, Deputado Federal.



Excelentíssimo Senhor 'Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social o
seguinte pedido de informações:

a) procede a denúr:lcia publicada pela imprensa
de qu~ a Caixa çJe Previdência dos Funcionários do
Bàncõ do Brasil- PREVi, contrariamente ao que foi
decidido pela sua diretoria,' firm'ou ,contrato com o
Banco Opportunity comprometendo-se a pagar
R$7.000.000,00 por ano como "i~a de administra
çãói

' por conta da sua participação no processo de
privatização da Tele' Centro Sul, dâ~elemig Celular
e da Tele Norte Celular? -, ,'" \,' ,;?-

n b) quais-as providências tomadas pelo Ministé
rio, por --intermédio da Secretaria -de Previdência
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REOUERIMENTO DE INFORMAÇÃO a) procede a info'rmação publicada pela im-
Nº 124, DE 1999 prensa de que o Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da

(Do Deputado Milton Temer) Presidência da República utilizou-se, no período do
Solicita I~formações ao Sr. Ministro- Carnaval, de aeronave da FAB para se deslocar

Chefe da Casa Civil da Presidência da para a ilha de Fernando de Noronha acompanhado
República a respeito da utilização de dos seus familiares?
avião da FAB com fins particulares. b) se positivo, qual a razão da viagem, o perío-

do de duração, a rota percorrida e o posto e nome
Excelentíssimo Senhor Presidente,' dos tripulantes?
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- c) os familiares do Sr. Ministro o acompanha-

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In- ram nessa viagem?
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhada d) quantas viagens o Sr. Ministro-Chefe da
ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência Casa Civil realizou em 1998 e 1999 utilizando-se de
da República o seguinte pedido de informações: aeronaves da FAB? Favor informar o dia, a rota per-

a) procede a informação publicada pela im- corrida, os motivos da viagem, a relação dos passa-
prensa de que o Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil da geiros em cada vôo e os motivos para a presença
Presidência da República utilizou-se, no período do desses passageiros na aeronave;
Carnaval, de aeronave da FAB para se deslocar e) em que outros vôos, em aeronaves da FAB,
para a ilha de Fernando de Noronha acompanhado os familiares do Sr. Ministro estiveram presentes,
dos seus familiar~s? desde a data em que o mesmo passou a ocupar a

b) se positivo, qual a razão da viagem e qual a chefia da Casa Civil? Favor informar as datas, os no-
rota percorrida? mes dos familiares, a rota percorrida e os motivos da

c) por que os fámiliares do Sr. Ministro o acom- viagem.
panharam nessa viagem? Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -

d) quantas viagens o Sr. Ministro-Chefe da
Casa Civil realizou em 1998 e 1999 utilizando-se de Deputado Milton Temer.
aeronaves da FAB? Favor informar o dia, a rota per- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
corrida, os motivos da viagem, a relação dos passa- Nº 126, DE 1999
geiros em cada vôo e os motivos para a presença (Do Deputado Milton Temer)

desses passageiros na aeronave; - - Solicita informações ao Sr. Ministro
e) em que outros vôos, el!laeronaves da FAB, da Previdência e Assistência Social so-

os familiares do Sr. Ministro estiveram presentes, bre denúncia de irregularidádes cometl-
desde a data em que o mesmo passou a ocupar a das pela Previ na privatiza(:ão da Tele
chefia da Casa Civil? Favor informar as datas, os no- Centro Sul, Telemig Celular e Tele Norte
mes dos familiares, a rota percorrida e os motivos da Celular.
viagem.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Milton Temer.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 125, DE 1999

(Do Deputado Milton Temer)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Aeronáutica sobre a utilização pelo Sr.
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República de aeronave da FAB,
com fins particulares.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I,do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Aeronáutica o segllinte pedido de
informações:
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Complementar, com vista a esclarecer e apurar o as- V e § 2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno que,
sunto, verificando as responsabilidades sobre essa ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Exmº Sr. Se-
irregularidade e adotando as medidas corretivas ne- ' .cretário Especial de Políticas Regionais da Presidên-
cessárias? cia da República, Ministro Ovídio de Angelis, o pedi-

c) quem foi o responsável pelo pàgamento do de informações a seguir apresentado, sobre os
desses R$7.000.000,00 anuais, contrariamente ao açudes Petrônio Portela, Joana, Bocaina, Salinas,
decidido pela Diretoria da Previ? Jenipapo, Algodão, Pedra Redonda e Estreito, cons-

d) o que está fazendo a Secretaria de Previ- truídos ou em construção, pelo Departamento Nacio-
dência Complementar relativamente ao assunto? nal de Obras contra as Secas - DNOCS, no Estado

e) solicito cópia da ata onde consta a decisão do Piauí.
contrária da Diretoria da Previ e do contrato pelo Os açudes e outras obras hidráulicas construí-
qual vem sendo pagos os tais R$ 7.000.000,00 das pelo DNOCS no Nordeste nem sempre vêm
anuais? sendo utilizados em sua plenitude. O DNOCS não

f) qual o tratamento que vem sendo dado à tem tido, nos últimos anos, condições sequer de
correspondência DIPLA 99/0Ó3, de 3-2-99, pela qual manter adequadamente as centenas de açudes que
o Diretor da Previ, Sr. Arlindo Magno de Oliveira, de- construiu ao longo de quase nove décadas. A utiliza-
nunciou a irregularidade? ção dos açudes, seja para abastecimento público,

g) o Sr. Arlindo ainda é Diretor da Previ? seja para o desenvolvimento de agricultura irrigada,
h) se negativo, quando ele saiu e por que saiu via de regra, não teve a atenção necessária, estando

da Diretoria da Previ? a maioria dos açudes subutilizados, com evidente
i) solicito cópia da carta DIPLA 99/003, DE 3-2-99, desperdício de recursos públicos.

assim como dos despachos e pareceres emitidos em Recentemente, por meio da Medida provisória
sua razão até o momento; nQ 1.799-1, de 21 de janeiro de 1999, o Excelentíssi-

j) solicito cópia do processo de auditoria que mo Senhor Presidente da República extinguiu o
está apurando o assumo internamente na Previ; Departamento Nacional de Obras contra as Secas -

k) quais os termos que regem a parceria entre DNOCS, com o intuito de "enxugar" a estrutura
a Previ e o Opportunity para a aquisição daquelas administrativa do Governo Federal, objetivando pou-
Teles? par recursos públicos. Em decorrência da reação ne-

I) solicito cópia do documento que formaliza gativa dos meios políticos e sociais do Nordeste em
essa parceria; resposta a essa medida, houve um recuo, para que

m) a participação da Previ na gestão daquelas as alternativas à extinção pudessem ser discutidas
Teles depende da formalização de algum documento aqui, no Congresso Nacional.
com o Opportunity? As informações técnicas que estamos solicitando

n) se positivo, por que esse documento não foi servirão não só para um embasamento mais-sólido
formalizado ainda e qual a relação do mesmo com das discussões a respeito da eventual extinção d9
os R$ 7.000.000,00 pagos anualmente pela Previ ao DNOCS e seus reflexos sobre a sociedade nordestina"
Opportunity? como também para que estejamos atentos ao uso dos

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - recursos públicos, com os quais são feitas as obras
Deputado Milton Temer. administradas pelo DNOCS. É fundamental que a so-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ciedade brasileira esteja segura de que os novos açu-
N!! 127, DE 1999 des serão plenamente utilizados em benefício do povo,

(Do Sr. Wellington Dias) como instrumentos eficazes para o desenvolvimento
social e econômico do Nordeste.

Solicita, ao Sr. Secretário Especial Para que possamos nos posicionar adequada-
de Política Regionais da Presidência da mente em relação à atuação do DNOCS e sobre as
República, informações sobre açudes medidas necessárias ao aproveitamento integral da
construídos e em construção, pelo infra-estrutura hídrica por ele implantada no Estado
Departamento Nacional de Obras contra do Piauí, o qual temos a honra de representar,4sta-
as Secas - DNOCS, no Estado do Piauí. mos solicitando'ao ExmQ Sr. Secretário Especial de

Senhor Presidente, Políticas Regionais da Presidência da/República, Mi-
Requeremos a V. Ex!!, com base no art. 50, § nistro Ovídio de Angelis, a quem está o DNOCS su-

211, da Constituição Federal, e nos artigos 24, inciso bordinado, as seguintes informações sobre os açu-
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des Petrônio Portela, Joana, Bocaina, Salinas, Jeni
papo, Algodão, Pedra Redonda e Estreito, implanta
dos oÍJ em implantação no Estado do Piauí:

a) orçamento inicial das obras;
b) custo final da obras já concluídas e

total já gasto nas obras em execução;
c) data de início das obras;
d) data de conclusão das obras já im

plantadas;
e) áreas potencialmente irrigáveis com

a água acumulada pelos açudes, previstas
nos estudos de viabilidade econômica;

f) áreas efetivamente irrigadas com a
água dos açudes já concluídos;

g) número de empregos previstos nos
estudos de viabilidade dos projetos, com o
uso da água dos açudes (agricultura, pesca,
etc.);

h) número de empregos já gerados
pelo uso da água dos açudes concluídos;

i) municípios beneficiados com. as
obras (área urbana e rural);

j) obras de novos açudes com início
previsto em 1999.

Solicitamos, ainda, que sejam enviadas a esta
Casa cópias dos projetos básicos dos açudes,
incluindo os respectivos estudos de viabilidade
técnica e econômica.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Wellington Diàs.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 12~ DE 1999

(Do Sr. Deputado Wellington Dias)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado das Comunicações

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 2º do artigo 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sejam solicitadas ao Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, as seguintes informações:

1) Cópia dos documentos já produzidos, que estão
embasando a proposta de criação do Banco Postal.

2) Quanto será investido na Empresa de Cor
reios e Telégrafos (ECT) para a concretização deste
projeto?

3) Qual o lucro atual da ECT e qual a projeção
de lucro com a criação do Banco Postal?

4) Quais serão as mudanças nas regras de
franqueamento da ECT?

Justificação

Por se tratar de informações referentes à Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, envolven
do interesse público, cabe a esta Casa manter um
acompanhamento mais sistemático sobre as ativida
des dessa empresa pública.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias (PT - PI).

INDICAÇÃO N!! 52, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias)

Sugere a adoção de medidas que prio
rizem a liberação de recursos para a Prefei
tura Municipal de Teresina, Estado do Piauí,
referentes a projetos que menciona.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego,

A Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do
Piauí, ouvindo os reclamos da comunidade local,
acolheu, por meio do seu Orçamento Popular, pro
posta de apoio às ações de qualificação profissional
nas zonas urbana e rural do município, no valor de
R$1.754.000,00 (hum milhão, setecentos e cinqüen
ta e quatro mil reais), já devidamente incorporada ao
Orçamento Geral da União, para 1999,' estando já ul
timados o ofício e o plano de trabalho respectivos.

Existem, também, dois outros pleitos, oriundos
da Fundação Wall Ferraz, de interesse de todos os
teresinenses, que já contam com projetos e ofícios,
a saber:

a) Qualificação e Requalificação Profissional -
1999 a 2000 .

Valor: R$2.319.750,00 (dois milhões, trezentos
e dezenove mil e setecentos e cinqüenta reais);

b) Projeto Cidadão Útil
Valor R$52.000,00 (cinqüenta e dois mil

reais).
Por serem ações de suma importância para o

município, e por se revestirem de inegável alcance
social, pedimos a atenção especial desse Ministério
do Trabalho e, Emprego, no sentido de priorizar a li
beração dos recursos em tela.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Trabalho e Emprego - MTE,
relativa à agilização dos projetos que
menciona, referentes à Prefeitura Munici
pal de Teresina, Estado do Piauí.
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S~nhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113, inci

so I e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a
indicação em anexo, pedindo atenção e prioridade
na liberação de recursos nos projetos que menciona,
referentes à prefeitura Municipal de Teresina, Estado
do Piauí, todos relativos às ações de qualificaçãQ e
requalificação profissionais.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999.
Deputado Wellington Dias.

INDICAÇÃO N!! 53, DE 1999
(Do Sr. Wellington Dias e outros)

Sugere a adoção de medidas para
agilizar a análise de processos pendentes
na Secretaria de Coordenação e de Con
trole das Empresas Estatais - SEST.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Fomos informados pela Associação dos Econo

miários Aposentados e Pensionistas do Piauí que o pro
cesso visando alterações no Regulamento do Plano de
Benefícios da Funcep-Replan encontra-se em análise
na Secretaria de Coordenação e de Controle das Em
presas Estatais - SEST desde 7 de outubro de 1998.

Tais alteraçõe.s, embora não acarretem ônus
adicionais para a patrocinadora, proporcionarão me
lhorias nos benefícios de 14.400 aposentados e pen~

sionistas da Caixa Econômica Federal, conforme
consta do OF. Caixa nº 401/98 que encaminhou o
referido processo à Sest.

De ressaltar que o parecer favorável da Sest é
condição necessária para que se efetivem as refor
mulações contidas no referido processo, haja vista a
determinação contida no item 4 da Instrução Norma
tiva SPC nº 6, de 16 de agosto de 1995.

Assim sendo, e tendo em vista a precária situa
ção financeira dos atuais aposentados e pensionis
tas da Caixa Econômica Federal, cujos benefícios
são complementados pela Funcep, solicitamos a
V. Ex!! que tome as medidas necessárias para agili
zar a análise de processos pendentes de análise na
Sest, em especial o processo referente às alterações
no Plano e Benefícios da Funcep-Replan.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Wellington Dias)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Fazenda solicitando a adoção
de medidas para agilizar a análise de pro-

cessos pendentes {Ia ~ecretaria de Coor
denação e de Controle das Empresas Es
tatais - SEST.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 113, inci

so I e § 1º do Regimento Interno, seja encaminhada
ao Poder Executivo a Indicação em anexo, solicitan
do a adoção de medidas para agilizar a análise de
processos pendentes na Sest.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Wellington Dias.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 129, DE 1999

(Do Sr. Lino Rossi)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda a respeito de como é realiza
da a distribuição de rendimentos auferi
dos pelas loterias federais, concursos de
prognósticos e sorteios realizados pela
Caixa Econômica Federal, bem como as
entidades beneficiadas por estes rendi
mentos nos últimos noventa dias, discri
minando-se seus valores nominais por
entidade e origem deste recurso.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, com base no artigo 50, §

2º da Constituição Federal e na forma dos artigos
115, inciso I e 116 do Regimento Interno, que, ou
vida a Mesa, sejam solicitadas informações ao
Senhor Ministro de Estado da Fazenda no sem1Ld_o_
de esclarecer a esta Casa a respeito de como é
realizada a distribuição de rendimentos auferidos
pelas loterias federais, concursos de prognósticos
e sorteios realizados pela Caixa Econômica Fede
ral, bem como as entidades beneficiadas por estes
rendimentos nos últimos noventa dias, discrimi
nando-se seus valores nominais por entidade e
origem deste recurso.

Justificação

Cumprindo minha função constitucional de fis
calização e controle contábil, financeiro, operacional
e patrimonial da União ê de suas entidades de admi
nistração direta, venho solicitar por meio deste ins
trumento informações acerca dos rendimentos aufe
ridos pelas loterias federais, concursos prognósticos
e sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal,
bem como das entidades beneficiadas, nos últimos
noventa dias, por estas fontes de rec~ita.

É meu dever como cidadão e, particularmente,
como parlamentar a verificação da ,transparência e

I



Justificação

§ 2º A Coordenadoria de Defesa do Consumi
dor determinará as providências devidas, com apu
ração dos fatos e, após, encaminhará à Procuradoria
da Fazenda para a indicação da aplicação imediata
das sanções previstas nesta lei, com cópia ao Minis
tério Público Estadual.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

O serviço de atendimento oferecido pela insti
tuições financeiras tem liderado as queixas aos ór
gãos de defesa do consumidor. Para ser atendido, o
cidadão é compelido a ficar em filas intermináveis,
até mesmo durante horas, porque as instituições
bancárias muitas vezes deixam um único funcionário
fazendo o serviço de três ou quatro colegas, em um
verdadeiro desrespeito ao trabalhador bancário e ao
usuário dos serviços.

Registre-se que os bancos tiveram nos últimos
tempos lucros muito acima do previsto, sendo o se
tor econômico o que mais tem sido beneficiado pelo
atual quadro de juros altos.

Mesmo assim, sua performance financeira não
se traduz em melhoria das condições de atendimen
to, pelo contrário, o que se observa é uma crescente
deterioração dos serviço, a despeito das tarifas cada
dia mais altas.

Por essas razões, a presente proposição pre
tende estabelecer sanções à instituição financeira
que abusar da paciência do cidadão, fixando pena
lidades que vão da advertência à cassação do al
vará de funcionamento. O tempo de 15 minutos
para que um cliente seja atendido é mais do que
razoável. Não garantir o atendimento nesse prazo
é continuar desrespeitando o usuário, razão por
que tal desrespeito seria enquadrado como infra
ção.

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor
será a responsável pelo processamento das denún
cias, cabendo o envio à Procuradoria da Fazenda e,
ainda, ao Ministério Público Estadual, fiscal e defen
sor da correta aplicação da lei em defesa do consu
midor.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini (PT - SP) - Deputado
Wellington Dias (PT - PI).
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do bom uso destes recursos, tão importantes às enti- usuário ou entidade da sociedade civil, legalmente
dades assistenciais de nosso País. constituída e devidamente acompanhada de pro-

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - vaso
Deputado Lino Rossi. .

PROJETO DE LEI Nº 237, DE 1999
(Do Sr. Ricardo Berzoini)

Estabelece sanções administrativas
às instituições financeiras que pratiquem
abusos ou infrações no atendimento ao
usuário de serviços bancários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder executivo, no âmbito de

suas competências, obrigado a aplicar sanções
administrativas quando dos abusos ou infrações
cometidas pelos estabelecimentos de prestação
de serviços bancários ao consumidor no que se re
fere ao tempo de espera para atendimento ao
usuário.

Parágrafo Único. Caracterizar-se-á abuso ou
infração dos estabelecimentos bancários, para os
efeitos desta lei, aqueles casos em que, comprova
damente, o usuário seja constrangido a um tempo
de espera para atendimento superior a quinze minu
tos.

Art. 2º Para comprovação do tempo de espera,
os usuários apresentarão o bilhete da "senha" de
atendimento, onde constará, impresso mecanica
mente, o horário de recebimento da "senha" e o ho
rário de atendimento do cliente.

§ 1º Os estabelecimentos bancários que ainda
não fazem uso deste sistema de atendimento, com
senhas, ficarão obrigados a fazê-lo no prazo definido
na regulamentação desta Lei.

§ 2º Os estabelecimentos bancários não cobra
rão qualquer importância pelo fornecimento obrigató
rio de senhas de atendimento.

Art. 3º As sanções administrativas serão aplica
das quando da reincidência de abusos ou infrações,
sendo:

I - Advertência, quando da primeira infração ou
abuso;

11- Multa;
111 - Suspensão do alvará de funcionamento

por 6 (seis) meses;
IV - Cassação do alvará de funcionamento.
Art. 4º Os procedimentos administrativos de

que trata esta lei serão aplicados de acordo com as
normas vigentes, atendendo-se:

§ 1º Os procedimentos administrativos de que
trata esta Lei serão aplicados quando da denúncia à
Coordenadoria de Defesa do Consumidor por um



.:Justificação

A sociedade brasileira, alarmada e escandali
zada com tantos casos de animais ferozes que che
gam a levar pessoas à morte, cobra desta Casa Le
gislativa uma medida enérgica e uma resposta ime
diata aos abusos e negligências trágicos que vêm
sendo todos os dia!? noticiados.

Desde o final do ano passado, quando cães fe
rozes atacaram e mataram o próprio dono, até as re
centes notícias que mostraram a morte de c'rianças
inocentes pelos dentes de verdadeiras feras, esta
mos diante de um problema grave e complexo: tratar
de maneira mais rigorosa as pessoas responsáveis
de alguma forma por esses animais.

Muito se tem ouvido acerca de leis municipais
que pretendem que seja proibido criar esta ou aque
la raça de cães, mas o que se olvida é que muitas
vezes a agressividade dos animais não é produzida
pela raça original, mas pelos inúmeros graus de
mestiçagem, que fazem a ferocidade ser fator que
fica geneticamente fora de controle. Assim, simples
mente proibir a criação de determinada raça não im
pedirá que continuem existindo animais ferozes ina
dequadamente gua:'rdados e levados até mesmo sol
tos pelas ruas.

Cabe, no entanto, atenção para as notícias que
recebemos de casos de gangues que têm cães da
raça pit buli para promover ataques aos seus inimigos
de outras gangues, e outros usos com a violência cani
na que podem exigir a proibição dessa raça no País, a
exemplo do que já aconteceu na Inglaterra.

A melhor saída para o problema, pensamos, no
momento, é criar o crime de omissão de cautela na
guarda ou condução de animais. A matéria já era
objeto do Art. 31 da Lei das Contravenções Penais,
mas recebe nesta proposta tratamento bem mais ri
goroso.

Coloca-se o 'l0VO tipo no Código Penal, no ca
pítulo dos crimes referentes à periclitação da vida e
da saúde, fazendo com que a mera conduta lá des
crita, ainda que não produza algum efeito danoso,
mas o simples risco da vida ou da saúde de quem
porta o animal ou de outrem, implique pena de de
tenção de até dois anos. Assim, mantém-se a liber
dade de alguém criar um animal, mas se o portar
sem devido equipamento próprio de condução e
contenção, deixar "de adestrá-lo ou incitá-lo ao ata
que, ou até mesmo guardá-lo de modo a permitir

Estabelece o crime de omissão de
cautela na guarda ou condução de ani
mais e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI NQ 238, DE 1999 Art. 52 Revoga-se o Art. 31 do Decreto-Lei
( Do Sr. José Carlos Vieira) n03.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei de Contra

venções Penais.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Acrescenta-se ao Decreto-Lei n° 2.848,

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Artigo
131 A, com a seguinte r-eaação:

"Art. 131 A. Deixar em liberdade, ou
em local de segurança inadequada, confiar à
guarda de pessoa inexperiente ou não guar
dar e transportar com a devida cautela ani
mai perigoso:

Pena - detenção de 1(um) a 2 (dois)
anos e multa, se o fato não constitui crime
mais grave.

§ 1º - Incorre na mesma pena quem:
a) excita, atiça ou irrita animal, expon

do a perigo a segurança alheia ou a sua pró
pria;

b) conduz animal na via pública de
modo a pôr em perigo a segurança alheia;

c) deixa de utilizar métodos de conten
ção ou adestramento de animais perigosos,
quando, pela natureza do animal, se fazem
necessários;

d) abandona na via pública ou confia a
pessoa inexperiente animal perigoso.

§ 2º - Entende-se por animal perigoso
para efeito deste artigo, todo aquele que
possa colocar em risco a saúde e a segu
rança das pessoas ou possa causar dano a
bens públicos ou privados.

Art. 2º Todo proprietário de animal potencial
mente perigoso, nos termos do parágrafo segundo
do Art. 131 A do Decreto-Lei n° 2.848 de 7 de de
zembro de 1940 - Código Penal, criando no artigo
anterior desta lei, deverá informar à autoridade de
segurança pública ou policial de sua jurisdição as
características e condições de guarda do animal,
sob pena de apreensão e perda da sua posse.

Art. 3º As raças de animais potencialmente pe
rigosos que comprovadamente representem risco
constante à comunidade, poderão ser objeto de es
terilização para eliminação progressiva por órgão
competente da saúde pública.

Art. 4º esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.



INDICAÇÃO N2 54, DE 1999
(Deputado Sérgio Barros)

Sugere que a revisão do teor da Por
taria nl! 16-N, de 17 de fevereiro de 1999,
do Ibama, passe por uma discussão mais
ampla envolvendo todos os órgãos liga
dos à questão do meio ambiente.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Gabinete
Civil,

O Deputado abaixo assinado se dirige a V. Exll

para expor e reivindicar o seguinte:
1) A Portaria nº 16-N, de 17 de fevereiro de

1999, que proíbe novos desmatamentos na Amazô
nia, pelo prazo de 120 dias, tem implicações e des
dobramentos que ocasionarão prejuízos à economia
e graves problemas sociais aos pequenos agriculto
res que sobrevivem do plantio, observando-se que
os próximos noventa dias coincidem com a época do
preparo da terra para o cultivo;

2) A Instrução Normativa Nº 4, de 25 de feve
- reiro de 1999, vem reforçar a proibição determinada

pela portaria acima citada;
3) Em função de gestões apresentadas por

parlamentares da região amazônica ao Ministro do
Meio Ambiente, este comprometeu-se em reestudar
o conteúdo da portaria buscando-- um encaminha
mento que fosse ao encontro das necessidades das
populações locais;

Proprietário afirma que portão de sua
casa abriu por falha elétrica e os quatro ani
mais fugiram para a rua

CÃES MATAM EMPREGADA DOMÉSTICA
EMCOTIA

Violência

Silvia Corrêa

A empregada doméstica Edésia Fernandes dos
Santos, 58, foi morta ontem de manhã por quatro ca
chorros - três da raça rottweiler e um, pitbull - quan
do saía da casa onde trabalhava em Cotia (Grande
SP).

O ataque aconteceu às 8h na rua íris Meim
berg, altura do número 741, Parque Paiquerê.

Edésia sofreu mordidas em todo o corpo. O fe
rimento mais grave ocorreu na perna direita, que foi
dilacerada pelas mordidas.

Mesmo ferida, a doméstica conseguiu correr,
mas os cães voltaram a alcançá-Ia. Ela já estava
morta quando a Polícia Militar chegou ao local.

Após o ataque, os moradores das imediações
teriam jogado pão e ração na rua para acalmar os
animais. Em seguida, os vizinhos chamaram os pro
prietários, que conseguiram recolher os cachorros.

Segundo moradores, assaltos a casas são co
muns na região. Por esse motivo, muitas casas con
tam com mais de 20 cães.

Falha elétrica
O advogado Roberto Marques Soares, 60, pro

prietário dos cachorros, disse que o portão da casa
onde mora, número 500 da mesma rua do ataque,
"apresentou uma falha elétrica e abriu sem ter sido
acionadoll

, permitindo que os quatro cachorros - Ja
son, Nemo, íris e Timão - fugissem. A.falha não teria
sido percebida antes.

O delegado José Nunes da Silva, do Distrito
Policial Central de Cotia, confirmou que o portão da
casa estava com defeito, movimentando-se com a
utilização de rádios e celulares.

Na saída da delegacia, acompanhado pela fa
mília, o advogado classificou o ataque como uma fa-
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que fuja, já é crime e com uma pena bem pesada tali.dade e se disse "profundamente abalado com o
para um crime de mera conduta. que aconteceu".

Isto é feito, ainda, com a observação de que Edésia trabalhava havia mais de 25 anos na
continuará se punindo pela legislação comum se o casa de número 1.001 da mesma rua onde mora
fato constituir crime maip grave, como lesão corpo- Soares e onde foi morta.
ralou homicídio. O advogado seria amigo do patrão da vítima,

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - Horácio Kneese de Melo. A família Melo não quis co-
Deputado José Carlos Vieira. mentar o caso.

Folha de S.Paulo Resp'onsabilidades
Segundo Soares, os cachorros não são treina

dos para atacar e já haviam sido alimentados antes
da fuga. "Se a polícia concluir que tive alguma res
ponsabilidade, respondo por ela", disse ele.

O delegado Nunes da Silva registrou a ocor
rência de morte a esclarecer e averiguação de omis
são na cautela de guarda de animais. Soares apare
ce como averiguado.

"A apuração pode concluir que houve homicí
dio culposo (sem intenção)lI, disse o delegado. A
pena para esse caso varia de uma a três anos de
prisão. A omissão na guarda de animais é contra
venção, com pena de dez dias a dois meses de pri
são, ou multa.
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representar o menor

Justificação

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Saúde sobre aumentos abusivos nos
preços de remédios.

A imprensa falada e escrita vem noticiando
com muita freqüência que alguns estabelecimentos
comerciais e em especial os supermercados, que
promovem a comercialização de mercadorias no va
rejo e utilizam o sistema eletrônico de código de bar
ras ou numérico para leitura ou verificação de pre
ços, têm apresentado, em prejuízo dos consumido
res, divergência de preços entre os constantes das
prateleiras e os lidos ou verificados eletronicamente.

O objetivo deste projeto de lei é de obrigar os
estabelecimentos, nas condições mencionadas no
projeto, a afixar nos produtos expostos à venda o
seu preço em moeda corrente.

Nos termos do art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, "A oferta e apresentação de pro
dutos ou serviços devem assegurar informações cor
retas, claras, precisas, ostensivas e em língua portu
guesa sobre suas características, qualidades, quan
tidade, composição, preço, garantia, prazos de vali
dade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores" - destaque nosso.

Na hipótese de divergência de valores entre o
preço etiquetado no produto e o preço lido ou verifi
cado eletronicamente, prevalecerá o valor menor.

É inequívoco que a implementação das normas
insitas neste projeto de lei concorrerá para a paz so
cial, à medida que eliminará área de atrito entre es
tabelecimentos comerciais e consumidores.

Tendo em vista a relevância da matéria, mani
festQ.mos a convicção de que este projeto de lei me
recerá a aprovação de nossos nobres pares.

Brasília, 9 de março de 1999. - Deputado José
Militão, PSDB - MG.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
.Nº 130, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

4) Considerando a proposta de revisão do teor balagem, prevalecerá o que
da portaria, vimos réivindicar que o processo envol- custo para o consuniidor.
va não só o Ministério do Meio Ambiente, mas que Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei
amplie a participação de órgãos como o Ministério sujeitará o infrator às penalidades previstas na legis-
da Agricultura, o Ministério da Reforma Agrária, Se- lação vigente.
cretarias de Agricultura dos Estados da Amazônia Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
Legal e demais órgãos afins; publicação.

5) Considerando ainda que os órgãos acima ci- Art. 5º Revogam-se as disposições em contrá-
tados estão, no seu conjunto, integrados à questão rio.
do meio ambiente abordada pela portaria, entende
mos a importância da ampliação dessa discussão.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Sérgio Barros.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Sérgio Barros)

Requer o envio de Indicação ao
Gabinete Civil, relativa ao envolvimento
de todos os órgãos ligados à questão do
meio ambiente na discussão da Portaria
nº 16-N, de 17 de fevereiro de 1999, do
Ibama.

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª seja encaminhado ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a ampliação da discus
são da Portaria nº 16-N, do Ibama, publicada no
D.O.U. de 18 de fevereiro de 1999, que trata da proi
bição de novos desmatamentos na Amazônia pelo
prazo de 120 dias.

Sala de Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Sérgio Barros.

PROJETO DE LEI N2 239, DE 1999
(Do Sr. José Militão)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
fixação de preços em produtos comercia
lizados no varejo e dá outras providên
cias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É facultada a utilização de código numé

rico ou de barras, pelo comércio varejista, para re
gistro eletrônico do preço de produtos dest.inados ao
consumidor final.

Parágrafo único. O comerciante fica obrigado,
independentemente do preceito constante no caput
deste artigo, a afixar o preço da mercadoria, em
moeda corrente, na embalagem do produto.

:.,. Art. 2!l Ocorrendo divergência entre o preço ~e

gistrado eletronicamente e aquele constante da em-



a) quais as providências que vêm sen
do tomadas pelo Ministério para combater o
aumento abusivo nos preços de medica
mentos vendidos no País?

b) segundo os levantamentos e acom
panhamentos realizados pelo Ministério e ór
gãos vinculados, ao longo de 1998 e 1999,
quais os remédios que registraram aumen
tos de preços acima da média?

c) quais os laboratórios responsáveis
pela produção e distribuição de cada um
desses remédios e quais as razões apresen
tadas para os aumentos acima da média?

d) quais os remédios que tiveram seus
preços retornados a patamares admissíveis,
após autuação por parte do Ministério e dos
órgãos vinculados?

e) quais as penalidades aplicadas a la
boratórios e distribuidoras de remédios que
atuam no País, ao longo de' 1998 e 1999,
por conta de aumentos de preços acima da
média?

f) .quais as providências tomadas pelo
Ministério e pelos órgãos vinculados relativa

. mente aos aumentos abusivos apurados re
lativamente às pomadas Vick Vaporub
(32%) e Hipoglós (22%),' do laboratório

" Procter and Gamble?
g)esse mesmo laboratório já foi

submetido anteriormente a algum processo
administrativo ou penalizado por conta de
aumentos abusivos de preços dos seus pro-
dutos? ., .

h) se positivo,quando, por que, qual a
penalidade aplicadâe quais as providências

a) _quais as providências que vêm sen
do tomadas pelo Ministério para combater o
aumento abusivo nos preços de medica
mentos vendidos no País?

b) segundo os levantamentos e acom
panhamentos realizados pelo Ministério e ór
gãos vinculados, ao longo de 1998 e 1999,
quais os remédios que registraram aumen
tos de preços acima da média?

c) quais os laboratórios responsáveis
pela produção e distribuição de cada um
desses remédios e quais as razões apresen

. tadas para os aumentos acima da média?
.d) quais os remédios que tiveram seus

preços retornados a patamares admissíveis,
após autuação por parte do Ministério e dos
órgãos vinculados?

e) quais as penalidades aplicadas a la
boratórios e distribuidoras de remédios que
atuam no País, ao longo de 1998 e 1999,
por conta de aumentos de preços acima da
média?

f) quais as pr,ovidências tomadas pelo
Ministério e pelos órgãos vinculados relativa
mente aos aumentos abusivos apurados re
lativamente às pomadas Vick Vaporub
(32%) e Hipoglós (2~%), do laboratório
Procter and Gamble?

g) esse mesmo laboratório já foi
submetido anteriormente a algum processo
administrativo ou penalizado por conta de
aumentos abusivos de preços dos seus pro
dutos?

h) se positivo, quando, por que, qual a
penalidade aplicada e quais as providências
tomadas com vista à redução dos preços ir
.regulares?

i) quais os processos em· curso nésse
. Ministério e nos órgãos vinculados relativos
a apurações de irregularidades sobre au
meritos de preços acima da média de remé
"dias e medicamentos? Favor· informar o
nome do laboratório/distribuidora envolvida, .
a data da abertura do processo, a súmula da
ocorrência, as providências tomadas desde
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Excelentíssimo Senhor Presidente, então, a situação atual do processo e a pre-
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui- visão para o seu encerramento.

ção F=ederal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In- Sala das Sessõ!3s, 10 de março ,de 1999. -
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado Deputado Cunha Bueno.
ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte pedido de infor- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
mações: N9 131, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre aumentos abusivos nos
preços de remédios.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedido de infor
mações:



i) o Sr. Ministro da Fazenda também
entende que essa estimativa está errada e
não deverá ser alcançada?

j) se entende, por que deixou então
que constasse do acordo com o FMI?

k) se não entende, quais as providên
dias que tomou em relação às declarações
do seu.Secretário de Política Econômica?

I) o Sr. Secretário de Política Econômi
ca tem poderes ou competência para decla
rar publicamente que uma meta firmada pelo
Governo com um organismo internacional
não será alcançada?

m) se tem, qual a lei ou norma que lhe
atribui essa competência?

n) se não tem, como será responsabili
zado por essa declaração inverídica?

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 133, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre aumentos abusivos
nos preços de remédios.

Excelentíssimo Senhor Presidente,.
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a V. Ex§ seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Fazenda o seguinj:e pedido de informações:

a) quais as providências que vêm sendo toma
das pelo Ministério para combater o aumento abusi
vo nos preços de medicamentos vendidos no País?

b) segundo os levantamentos e acompanha
mentos realizados pelo Ministério e órgãos vincula
dos, ao longo de 1998 e 1999, quais os remédios
que registraram aumentos de preços acima da mé
dia?

a) o Secretário de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, Sr. Amaury Bier,
participou da elaboração do acordo recente
mente firmado pelo País com o FMI e anun
ciado no último dia 9-3-99?

b) se participou, qual foi a sua colabo
ração na elaboração daquele documento?

c) por que e com base em que dados o
Sr. Secretário de Política Econômica, ape
nas um dia após o anúncio do acordo, afir
mou que o superávit comercial previsto para
US$11 bilhões poderá não se realizar?

d) como foi calculado esse superávit
referido no acordo com o FMI e quais foram
os economistas do Governo que chegaram
a esse número?

e) se, conforme o Sr. Seqretário de Po
lítica Econômica, esse número poderá não
ser atingido, por que então não foi colocado
no acordo um número mais factív~I, calcula
do com base em alguma técnica razoável e
com seriedade?

f) que outros compromissos, metas e
números registrados no acordo com o FMI
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tomadas com vista à redução dos preços ir- que o Sr. Secretário de Política Econômica
reguláres? entende que não são' verdadeiros ou que,

i) quais os processos em curso nesse por serem estimativas sujeitas a erros, pode-
Ministério e nos órgãos vinculados relativos rão não se concretizar? .
a apurações de irregularidades sobre au- g) por que não foi colocados no acordo
mentos de preços acima da média de remé- compromissos, metas e números que ao ver
dios e medicamentos? Favor informar o do Sr. Secretário de Política Econômica pos-
nome do laboratório/distribuidora envolvida, sam ser efetivamente alcançados?
a data da abertura do processo, a súmula da· h) como poderia uma estimativa firma-
ocorrência, as providências tomadas desde da pelo Governo no dia anterior ser desacre-
então, a situação atual do processo e a pre- ditada publicamente, no dia seguinte, por
visão para o seu encerramente. ·uma àutoridade da própria equipe econômi-

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - ca?
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NSl 132, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre declarações do Sr. Se
cretário de Política Econômica, diferentes
do que foi fixado no acordo com o FMI.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:
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Ministro da Fazenda,
Política Fazendária -

c) quais os laboratórios responsáveis
pelá produção e distribuição de cada um
desses remédios e quais as razões apresen
tadas para os aumentos acima da média?

d) quais os remédios que tiveram seus
preços retornados a patamares admissíveis,
após autuação por parte do Ministério e dos
órgãos vinculados?

e) quais as penalidades aplicadas a la
boratórios e distribuidoras de remédios que
atuam no País, ao longo de 1998 e 1999,
por conta de aumentos de preços acima da
média?

f) quais as providências tomadas pelo
Ministério e pelos órgãos vinculados referen
te aos aumentos abusivos apurados nas po
madas Vick Vaporub (32%) e Hipoglós
(22%), do laboratório Procter and Gamble?

g) esse mesmo laboratório já foi
submetido anteriormente a algum processo
administrativo ou penalizado por conta de
aumentos abusivos de preços dos seus pro
dutos?

h) se positivo, quando, por que, qual a
penalidade aplicada e quais as providências
tomadas com vistas à redução dos preços ir
regulares?

i) quais os processos em curso nesse
Ministério e nos órgãos vinculados relativos
a apurações de irregularidades sobre au
mentos de preços acima da média de remé
dios e medicamentos? Favor informar o
nome do laboratório/distribuidora envolvida,
a data da abertura do processo, a súmula da
ocorrência, as providências tomadas desde
então, a situação atual do processo e a pre
visão para o seu encerramento.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

INDICAÇÃO Ng 55, DE 1999
(Do Sr. Cunha Bueno)

Sugere a adoção de medidas relati
vas a isenção da incidência do ICMS so
bre máquinas, implementos, equipamen
tos de irrigação, armazenagem e insumos
agrícolas e pecuários, com a manutenção
dos créditos decorrentes das aquisições
de matérias-primas, componentes e ou
tros fatores de produção.

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Conselho de
CONFAZ:

Tendo recebido especial solicitação da Câmara
Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas 
CSMIA, anexa, venho expor e reivindicar a V. EX
que seja submetida na próxima reunião do Confaz, a
isenção da incidência do ICMS sobre máquinas, im
plementos, equipamentos de irrigação, armazena
gem e insumos agrícolas e pecuários, com manuten
ção dos créditos decorrentes'das aquisições de ma
térias-primas, componentes e outros fatores de pro
dução.

Estas medidas, somente contribuirão para se
evitar o caos no setor agropecuário. O ICMS, tem se
constituídõ em um custoso tributo, onerando os cus
tos da produção agropecuária, elevando os preços.

A sensibilidade de V. ExI para com o setor per
mitirá o atendimento desta proposição.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

Ref: S04/8.0108/99

São Paulo, 4 de março de 1999

Ref: Prorrogação do Convênio 52191
Prezado Senhor,
Em 30 de abril de 1999 expira o Convênio

ICMS 23/98, de 20 de março de 1998, - que prorro
gou as disposições do Convênio 52191 - que conce
de redução da base de cálculo do ICMS nas opera
ções com equipamentos industriais' e implementos
agrícolas.

Apesar da mautenção deste Convênio, os agri
cultores (pessoas físicas) não estão se beneficiando
dele e as empresas vêm tendo dificuldades na co
mercialização de seus produtos em face da não iso
nomia fiscal existente entre os Estados. Senão veja
mos:

1. A Impossibilidade do Ressarcimento do Crédi
to acumulado do ICMS

Apesar da Lei Complementar no 87, de 13 de
dezembro de 1996 permitir o ressarcimento dos cré
ditos acumulados do 1CMS, os agricultores, em sua
grande maioria - pessoas físicas com inscrição de
produtores/contribuintes - não podem realizar tais
operações devido à não regulamentação por parte
dos Estados destas operações.

Entendemos que, mesmo instituída, no futuro,
esta regulamentação traria grande dificuldade desta
apropriação pela inexistência de escrita contábil
mensal por parte da grande maioria dos agricultores
brasileiros.



REQUERIMENTO Nº, DE 1999
(Do Sr. Deputado Cunha Bueno)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Fazenda, Presidente do
Conselho de Política Fazendária - CONFAZ,
sugerindo a isenção da incidência do
ICMS sobre máquinas, implementos,
equipamentos de irrigação, armazena
gem e insumos agrícolas e pecuários,
com a manutenção dos créditos decor
rentes das aquisições de matérias-pri
mas, componentes e outros fatores de
produção.

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo que o Ministro da
Fazenda, Presidente do Conselho de Política Fazen
dária - CONFAZ, que isente da incidência do ICMS
sobre máquinas, implementos de irrigação, armaze
nagem e insumos agrícolas e pecuários, com a ma
nutenção dos créditos decorrentes das aquisições
de matérias-primas, componentes e outros fatores
de produção.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

PROJETO DE LEI N!! 240, DE 1999
(Do Sr. Professor Luizinho)

Acrescenta dispositivo à Lei n!! 6.194,
de dezembro de 1974, para obrigar a di
vulgação do seguro obrigatório DPVAT
aos segurados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Seguro Obrigatório de Danos Pes

soais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres, ou por sua carga, a pessoa transporta
das ou não - DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de
19 de dezembro de 1974, será divulgado às vítimas
de acidentes de trânsito ou a seus familiares na for
mada lei.

Art. 2º O art. 5º da Lei nº 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, passa a vigorar acrescido dos se
guintes parágrafos:

Art. 5º .
§ 6º Nos Boletins de Ocorrência de acidentes

de trânsito com vítimas deverão constar as informa-
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Assim, o ICMS, mesmo com os benefícios do Atenciosamente, - Shiro Nishimura - Câmara
Convênio e da Lei Complementar, vem se constituin- Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas -
do num imposto que recai direta e efetivamente so- CSMIA - Presidente.
bre produção agrícola, elevando os custos de seus
investimentos em máquinas e implementos agríco
las, ampliando a necessidade de recursos escassos
dos financiamentos e, por conseqüência, repercutin
do nos preços finais.

2. A não-isonomia fiscal entre Estados
Ao permitir diferêntes valorações das reaiJções

das bases de cálculo do ICMS dentro do Convênio
vigente, coexistem três diferentes alíquotas resultan
tes atualmente aplicadas no Brasil:

• 8,75% - Paraná, Santa Catarina, Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro;

• 7,0% - São Paulo;
• 5,1% - Outros Estados inclusive Distrito Fe

deral e Fernando de Noronha.
Ora, este diferencial de alíquota, aliado à im

possibilidade do aproveitamento do crédito do im
posto, introduz sério viés na comercialização das
máquinas e implementos agrícolas.

3. Solicitação
Mesmo que haja a continuidade dos dispositi

vos permitidos pelo Convênio 23/98, e/ou que se
providencie a equalização das alíquotas entre os Es
tados, os agricultores continuarão acumulando crédi
tos de ICMS já que não existem mecanismos e ins
trumentos eficazes de ressarcimentos deste impos
to.

Portanto, o ICMS - para o agricultor - tem se
constituído em um custoso tributo, onerando os custos
da produção agropecuária, elevando os preços para
os consumido~es finais é diminuindo, sensivelmente,
a competitividade em face dos seus mercados nacio
nais e internacionais.

Dentro deste contexto é que vimos solicitar a
V. Exª que ao ensejo do encerramento da vigência
do Convênio 23/98, encaminhe para exame e apro
vação do Conselho de Política Fazendária 
CONFAZ, de um Convênio que permita aos gover
nos dos Estados e do Distrito Federal, isentar da in
cidência do ICMS sobre máquinas, implementos,
equipamentos de irrigação, armazenagem e insumos
agrícolas e pecuários, com a manutenção dos crédi
tos decorrentes·das aquisições de matérias-primas,
componentes e outros fatores de produção.

Certos do apoio que Vossa Excelênciâ sempre
nos dispensou; vimos renovar nossos votos de ele
vada estima e distinta consideração, colocando-nos
à inteira disposição para possíveis esclarecimentos
que se façam necessários.



Justificação

PROJETO DE LEI N2 241, DE 1999
(Do Sr. Professor Luizinho)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 52 da Lei nº 9.424, de 24 de de

zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 5º Os registros contábeis e os de
monstrativos gerenciais, mensais e atualiza
dos, relativos aos recursos repassados, ou
recebidos, à conta do Fundo a que se refere
o art. 12, ficarão, permanentemente, à dispo
sição dos conselhos responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização no âmbito
da União, do Estado, do Distrito Federal e
do Município, e dos órgãos federais, esta
duais e municipais de controle interno e ex
terno (NR)

Parágrafo único. A instituição financeira
a que se refere o art. 3º colocará, permanente
mente à disposição dos Conselhos de Acom
panhamento e Controle Social os extratos
bancários referentes à conta do Fundo."

Altera a Lei n2 9.224, de 24 de de
zembro de 1996, que dispõe sobre o Fun
do de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, na forma prevista no art. 60, §
79, do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias.

O Congresso Nacional, por ocasião da discussão
da Lei nº 9.424/96 apresentou, por unanimidade, um
conjunto de alterações que aperfeiçoaram a propos
ta original. Entre estas estava a criação de um Con
se1b9. de-Acompanhamento e Controle Social do
Fundef, também no nível da União.

Assim, a conseqüência natural do acordo nesta
Casa seria a inclusão, no art. 52, da União como es
fera que deve deixar disponível ao seu respectivo
conselho os registros contábeis e demonstrativos
gerenciais relativos ao Fundef. Dada a celeridade da
tramitação do PL e ao.empenho em atingir rapida
mente um acordo, esta questão ficou esquecida. Daí
nossa proposta de alteração da redação do caput.
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ções necessárias ao recebimento do seguro obriga- Sala das Sesões, 10 de março de 1999. -
tório previsto nesta lei. . Deputado Professor Lu'izinho

§ 72As informações a que se refere o parágra
fo anterior, serão, no mínimo:

I - os documentos que deverão acompanhar o
respectivo pedido de indenização;

11 - os prazos para requerer e receber a indeni
zação;

111 - os locais onde. poder;3: ser requerida a in
denização.

§ 8º Cópia do boletim de ocorrência deverá ser
entregue obrigatoriamente à vítima ou a seus fami
liares.

Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta)
dias a partir da data de sua publicação.

Justificação

O seguro DPVAT, que tem sua origem no
Decreto-Lei n273, de 21 de novembro de 1966, é de
grande relevância social.

Regido pela teoria do risco, obriga o pagamen
to da indenizações independente de existência de
culpa; a importância segurada não é dividida, são
pagas tantas indenizações quantas forem vítimas; as
indenizações são pagas mesmo que determinado
veículo produza vítima em mais de um acidente du
rante o ano; as indenizações são pagas à vítima ou
a seus herdeiros legais, independente da identifica
ção do veículo, e, finalmente, as indenizações são
pagas mesmo que o veículo não tenha contratado o
seguro.

Contudo, este seguro obrigatório só não cumpre
ainda integralmente o seu importante papel na socie
dade porque grande parte da população o desco
nhece, em especial as clases mais humildes que
são, infelizmente, as que mais sofrem com os 'aci
dentes de trânsito. Nosso projeto pretende que as ví
timas de acidentes de trânsito sejam esclarecidas,
pelas autoridades policiais, de seus direitos, por in
termédio do Boletim de Ocorrência que lhes seria
encaminhado e que é obrigatoriamente lavrado nes
ses autos.

Assim, os malefícios decorrentes acidentes au
tomobilísticos poderão ser minorados, quanto ao
lado financeiro, pelas coberturas desse seguro obri
gatório.

Esclarecemos ainda que o projeto de lei similar
foi por este deputado apresentado na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e transforman
do-se em lei.

Pelos motivos expostos solicitamos o apoio de
nossos pares para aprovação deste projeto de lei.
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como fonte orçamentária da

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 135, DE 1999

(Do Sr. Professor Luizinho)

Solicito informações ao Sr. Ministro
do Orçamento e Gestão.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição

Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
V. Ex~ seja encaminhado ao Sr. Ministro do Orça
mento e Gestão o seguinte Requerimento de Infor
mações:

1) Há, desde a aprovação da Constituição de
1988, precedente no que se refere à inclusão do sa
lário-educação como fonte orçamentária da alimen
tação escolar (merenda)?

2) Quais as fontes orçamentárias da merenda
escolar no exercício de 1998? Para quais programas
foram deslocados os recursos dessas fontes~

3) Qual' o fundamento legal - tendo em vista
que a Constituição Federal define a alimentação es
colar como um programa suplementar - da inclusão
do salário-educação como fonte orçamentária da ali
mentação escolar?

Para o bom desempenho do trabalho de acom- do salário-educação
panhamento dos Conselhos Municipais, estes de- merenda escolar?
vem ter acesso aos extratos bancários relativos ao c) Quais os programas atingidos pelo desloca-
Fundef, no Banco do Brasil. Embora esta instituição mento de recursos do salário-educação para a me-
esteja dando uma importante contribuição e orien- renda? Qual o valor do impacto em cada programa?
tando seus gerentes, há casos em que o acesso às d) Quais os programas do MEC foram extintos
informações essenciais para que os conselhos nos últimos 2 (dois) anos?
cumpram seu papel legal não está sendo facilitado. e) Quais as fontes orçamentárias que finan-

Assim sendo, propomos estas medidas que ciam a merenda escolar desde 1988? Quais as fon-
tornam operacional um dos principais objetivos deste tes, no exercício de 1998?
dispositivo, isto é, dar mais transparência aos gastos f) Qual o valor da perda de arrecadação do sa-
com o ensino fundamental e transformar os conse- lário-educação, nos exercícios de 1997 e 1998, em
lhos de acompanhamento em colaboradores dos ór- virtude do não-recolhimento por empresas, respalda-
gãos de controle interno e externo. das em decisões federais de 1ª instância?

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - g) O MEC contestou judicialmente o não-reco-
Deputado Professor Luizinho. lhimento do salário-educação? Em caso afirmativo,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES qual a situação do(s) processo(s)?
Nº 134, DE 1999 h) Qual o valor global, para os exercícios de

(Do Sr. Professor Luizinho) 1998 (executado) e 1999 (previsão):

Solicita infonnaÇões ao Sr. Ministro da h1) da "fonte 113" (salário-educação)?
Educação, a respeito do salário-educação. h2) da "fonte 213" (produto da aplicação do sa-

lário-educação)?
Senhor Presidente, i) Quais os programas financiados pelas fontes
Com fulcro no art. 50, § 2º, da Constituição acima mencionadas?

Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regi- Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
mento Interno da Câmara dos Deputados, e consi- Deputado Professor Luizinho.
derando que:

1) O salário-educação constitui-se numa das
principais fontes de financiamento do ensino funda
mentaI. A Constituição estabelece que esta é uma
fonte adicional de financiamento do ensino funda
mentaI.

2) A Constituição Federal define (art. 212, § 42)

os programas de alimentação como programas su
plementares - distintos, portanto, do programa "ensi
no fundamental".

3) O Orçamento da União de 1999, inclui o sa
lário-educação como fonte orçamentária da merenda
escolar.

4) Esta prática, se generaliza para os Estados,
comprometerá ainda mais os investimentos em qua
lidade do ensino.

5) A arrecadação do salário-educação vem
caindo em face da negativa de algumas empresas
de efetuar seu recolhimento.

Requeiro sejam solicitadas ao Senhor Ministro
da Educação as seguintes informações:

'a) Qual o fundamentamento legal da inclusão
do salário-educação como fonte orçamentária da ali
mentação escolar (merenda)?

, b) Há, desde a aprovação da atual Constitui
ção(1988), precedente no que se refere à inélusão



Justificação

O presente projeto de lei resgata, na íntegra, o
PL nº 3.008, do Deputado Tuga Angerami, arquivado
regimentalmente em razão do encerramento da 50ª
Legislatura.

A segurança pública é um dever exclusivo do
Estado, restando à iniciativa privada nesta área a
competência residual regulada pela Lei nº 7.102/83,
que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para· constituição- e
funcionamento das empresas particulares que explo
ram serviços de vigilância. e de transporte de·yalo
res, e dá outras providências.
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4) Há previsão de substituição dessa fonte (sa- empregado de empresas privadas de segurança,
lár!o-~ducação) para financiamento da merenda es- aos funcionários, enquanto em atividade, .das se-
colar, no exercício de 1999? guintes instituições:

5) Retirados recursos do salário-educação para I - Forças Armadas;
a merenda, quais as atividades típicas do ensino /I - Polícia Federal;
fundamental tiveram redução de recursos, em rela- 1/1- Polícias Civis;
ção ao exercício de 1998? Em que valores? IV - Polícias Militares;

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - V - Guardas Municipais.
Deputado Professor Luizinho. Parágrafo único. A proibição a que se refere este

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES artigo persiste durante os doze meses seguintes ao
Nº 136, DE 1999 ato que passar o funcionário para a inatividade.

(Do Sr. Professor Luizinho) Art. 2º Ter o funcionário das Forças Armadas,
da Polícia Federal, das Polícias Civis, das Polícias

Solicito informações ao Sr. Ministro Militares ou das Guardas Municipais participação so-
da Educação, acerca da realização de cietária, prestar consultoria técnica ou estabelecer
avaliação dos resultados da aplicação da v~ículo empregatício com as empresas particulares
Lei nº 9.424/96, Lei do Fundef. de segurança a que se refere a Lei nº 7.102, de 20

Senhor Presidente, de junho de 1983.
Com fulcro no art. 50, § 2º da Constituição Fede- Pena - detenção, de três meses a um ano, e

ral, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do Regimento In- multa.
temo da Câmara dos Deputados. e considerando que: Parágrafo único - Aplica-se a mesma pena ao

1) O art. 12 da Lei nº 9.424/96 (Lei do FUNDEF) funcionário na inatividade remunerada, se a infração
determina que o MEC realize avaliações periódicas foi praticada durante os doze meses seguintes ao
dos resultados de sua aplicação, com vistas às ado- ato que o passou para a inatividade.
ção de medidas operacionais e natureza político- Art. 3º Deixar o funcionário das Forças Arma-
educacional corretivas; das, da Polícia Federal, das Polícias Civis, das Polí-

2) A primeira avaliação deveria ter sido realiza- cias Militares ou das Guardas Municipais, por indul-
da dois anos após a promulgação da lei, isto é, em gência, de responsabilizar suborpinando que tiver
dezembro de 1998; participação societária, prestar consultoria técnica ou

Solicito a V. Exª seja encaminhado ao Senhor estabelecer vínculo empregatrcio com as empresas
Ministro da Educação o seguinte Requerimento de particulares de segurança a que se refere a Lei
Informações: nº 7.102, de junho de 1983, ou, quando lhe falte

a) Foi realizada a, primeira avaliação periódica competência, não levar o fato ao conhecimento da
dos resultados da aplicação da Lei do Fundef, como autoridade competente.
previsto pela legislação? Em caso afirmativo, solici- Pena - detenção, de um a seis meses, e multa.
tamos cópia dos documentos referentes à avaliação. Art, 4º Esta lei entra em vigor na data de sua

b) Quais as medidas operacionais e de nature- publicação.
za político-educacional corretiva, indicados como ne- Art. 5º revogam-se as disposições em contrá-
cessários pelos estudos e avaliações do MEC? rio.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Professor Luizinho.

PROJETO DE LEI Nº 242 DE 1999
(Do SI. José Machado)

Dispõe sobre a proibição da partici
pação de integrantes das Forças Armadas,
das polícias federal, civil e militar, e das
guardas municipais, em empresas priva
das de segurança.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedada a participação como sócio co

tista, como prestador de consultoria técnica ou como



Justificação

PROJETO DE LEI Nº 243, DE 1999
(Do Sr. José Machado)

Altera o art 482 do Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica alterado o art. 482 da Consolidação

das Leis do Trabalho - CLT, com a supressão do
disposto na alínea f.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

o presente projeto de lei resgata, na íntegra, o
PL nº 3.008, do Deputado Tuga Angerami, arquivado
regimentalmente em razão do encerramento da 50ª
Legislatura.

O legislador pátrio optou por inserir entre os
motivos justificadores do despedimento do emprega
do, a embriaguez habitual ou em serviço, mantendo
na alínea f do art. 482, da CLT, a mesma redação do
art. 5º da Lei n2 62/35.

Todavia, entendemos que essa postura coloca
nos na contramão da história.

O legislador não pode desconhecer os dados
das recentes pesquisqs médicas e sociais, que de
monstram tratar-se o alcoolismo de uma doença. As
sim, este não deve ser considerado motivo enseja
dor de dispensa do trabalho por "justa causa".

O trabalhador já penalizado com a doença do
alcoolismo, se dispensado do trabalho, e ainda por
justa causa, somente terá sua situação agravada. O
alcoolismo deve receber da sociedade e principal
mente do Poder Público, tratamento médico psicoló
gico e social adequados que possibilitem sua recu
peração e sua reinserção na sociedade e na força
produtiva do País.

Pelo exposto, nãõ resta outra alternativa ao le
gislador que não o atendimento ao contundente ape
Io do professor Lamarca: "o legislador deve excluir
da lei, o mais breve possível, a figura da embriaguez
habitual (Manual das justas causas. São Paulo, re
vista dosTribunais, 1977, p. 428)".

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado José Machado.

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS _Quinta-feira 11 08765

Em que pese a legi.slação vigente (especial- peramos poder contar com o imprescindível apoio
mente' a Cohstituiçã9· Federal e a Lei n2 7.102183) dos nobres pares em favor de sua aprovação.
atribuir, em tese, competências complementares aos Sala das Sessões, 10 de 'março de 1999. -
segmentos'público e privado da segurança pública, Deputado José Machado.
ambos estão, na prática, envolvidos numa relação
de concorrência. As raízes desse desvirtuamento se
fundam principalmente nas leis de mercado e no co
lapso que recentemente vem se abatendo sobre as
instituições de segurança pública.

Por um lado, as empresas de segurança priva
da têm evidente interesse na crescente perda de
operacionalidade e na erosão da credibilidade do po
liciamento ostensivo, pois é neste caldo de cultura
onde prolifera a demanda pela prestação de seus
serviços. Por outro, os policiais, em geral, mal remu
nerados em suas instituições e ainda submetidos a
um regime jurídico severo, anseiam por aplicar os
seus conhecimentos, experiências adestramentos de
forma mais lucrativa em empresas privadas, seja
pelo caminho do afastamento definitivo de sua cor
poração, seja mediante perniciosos e inadmissíveis
acúmulos de atividades.

A óbvia conseqüência dessas duas tendências
é um círculo vicioso que, em curto prazo, resultará
fatalmente, acreditamos, no completo aniquilamento
das instituições policiais de prestação de serviço pú
blico, restando ao .cidadão apenas a alternativa da
segurança paga.

Terá segurança apenas quem puder pagá-Ia,
como lamentavelmente já começa a acontecer com a
saúde e com a educação, levando ainda mais adiante
um processo que avoluma cada vez mais as camadas
dos excluídos dentro da sociedade brasileira.

Entendemos, portanto, da urgência e da neces
sidade de que se tomem providências efetivas para
romper este círculo vicioso que nos ameaça lançar
de volta à lei da selva.

Aos funcionários das Forças Armadas, da Polícia
Federal, das Polícias Civis, das Polícias Militares e das
Guardas Municipais, a ética profissional já exige a de
dicação exclusiva às suas atividades funcionais, no en
tanto, em face do evidente crescimento das ocorrên
cias em que esta norma vem sendo escandalosamen
te descumprida, julgamos ter chegado o momento em
que a proibição de participação societária, prestação
de consultoria técnica e estabelecimento de vínculo
empregatício com empresas particulares de segurança
privada deva fundar-se em disposição legal, com previ-
são de sanção penal aos infratores. .

Certos da oportunidade e da conveniência da
nossa proposição para a preservação e o aperfei
çoamento das instituições de segurança pública, es-
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Exmo. Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do parágrafo único do ar

tigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o desarquivamento do Projeto de Resolução
nº 153, de 1997, do qual sou o primeiro signatário,
"que institui Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a investigar as transações dos bancos ofi-

Desta forma, não há como macular a imagem
de alguém que poderá ser inocente, prejudicando a
sua vida social.

Assim, esta proposição é necessária, protegendo
as diversas pessoas envolvidas nesses crimes, em re
laçãoà opinião pública e ofensas que poderão ocorrer,
preservando seus direitos fundamentais e em razão
disso o apoio dos nobres pares é imprescindível.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado José Machado.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado Werner Wanderer)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o dia
25 de maio de 1999, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a.Vossa Exce
lência, com base no artigo 68 do Regimento Interno,
e ouvido o Plenário, a convocação de sessão solene
desta Casa para o dia 25 de maio de 1999, às 10:00
horas, a fim de comemorarmos, em plenário, o 50º
aniversário da República Federal da Alemanha.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Werner Wanderer, Presidente do Grupo
Parlamentar Brasil-Alemanha - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Proíbe a divulgação, pelos meios de
comunicação social, do nome e qualifica
ção das vítimas de crimes hediondos e
contra os costumes, do ofensor enquanto
indiciado em inquérito policial e de teste
munhas desses crimes.
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PROJETO DE LEI N!! 244, DE 1999 As testemunhas cujos nomes forem divulgados
1Do Sr. José Machado) pelos meios de comunicação estarão sujeitas a per

seguições e até, conforme o caso, a serem elimina
das, daí a necessidade de sua proteção, mantendo
sigilo a respeito dos seus dados de qualificação.

A Constituição Federal no inciso LVII do art. 52
estabelece a presunção de inocência:

"LVII - ninguém será considerado cul
pado até o trânsito de sentença penal con
denatória;"o Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Constitui crime a divulgação por qual
quer dos meios de comunicação social do nome e
outros dados de identificação das pessoas:

a) vítimas de crimes hediondos e con
tra os costumes;

b) do indiciado em inquérito policial,
salvo por determinação do Ministério Público
para a sua localização e por necessidade de
investigação criminal;

c) de testemunhas que irão depor em
inquérito e processo criminal.

Pena - detenção de 1 (um) a 2 (dois)
anos e multa.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O presente projeto de lei resgate, na íntegra, o
PL nº 3.577, do Deputado Tuga Angerami, arquivado
regimentalmente em razão do encerramento da 50ª
Legislatura.

A divulgação do nome e qualificação de pessoas
envolvidas em crimes contra os costumes e os hedion
dos maculam a sua imagem de forma irrecuperável.

O indiciado que for absolvido ao final do pro
cesso não consegue reconstruir o que lhe foi destruí
do pelos meios de comunicação.

O indiciado passa a acusado quando há ele
mentos suficientes para que o Ministério Público pro
mova a ação penal. Ele poderá nem mesmo ser pro
cessado, entretanto, seu nome ficará maculado pela
divulgação pelos meios de comunicação social.

A vítima desses crimes submete-se a situação
vexaminosa que pode ser evitada em defesa de
seus direitos fundamentais, como a honra, a ima
gem, a intimidade.

Se já foi violentada, ainda sofre o agravo de
ver-se projetada na publicidade o que pode prejudi
cá-Ia sensivelmente.



Concede anistia a empregados de
entidades sindicais, punidos em virtude
de razões ideológicas ou políticas, ou
ainda, participação em movimento reivin
dicatório.

Ao sindicato, segundo o dispositivo constitucio
nal previsto no art. 8º, 111, da Carta Magna "cabe a
defesa dos direitos e interesses coletivos ou indivi
duais da categoria, inclusive em questões judiciais
ou administrativas".

Tal competência, por si só, invalida quaisquer
punições a empregados e trabalhadores dessas enti
dades, em razão de convicção ideológica ou política.
Se ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interes
ses dos trabalhadores, a punição arbitrária de seus
próprios empregados representam no mínimo, um
contra-senso.

A própria Lei Maior, que garante o exercício da
cidadania, assegurando a liberação de manifestação
do pensamento, protegendo igualmente o direito à
convicção filosófica ou política, não permite que ne
nhuma restrição possa ser imposta no sentido de
afastar este direito do trabalhador.

A punição de empregados de entidades sindi
cais em virtude de razões ideológicas ou políticas re
sulta num ato de coação moral irresistível, cuja moti
vação arbitrária compromente o exercício dos direi
tos individuais e sociais no regime democrático, tor
nando-se necessário resgatar os direitos dos traba
lhadores atingidos por demissões injustas.

Assim impõe-se ao Congresso reparar as injus
tiças cometidas, assegurando aos trabalhadores de
mitidos o retorno aos seus postos de trabalho.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É concedida anistia a empregados de
entidades sindicais que, no período compreendido
entre 6 de junho de 1990 e a publicação desta lei,
sofreram punições em virtude de razões ideológicas,
políticas ou participação em movimentos reivindica
tórios, assegurando o pagamento de salários no pe
ríodo da suspensão disciplinar e, aos demitidos, a
reintegração ao emprego com todos os direitos e
vantagens.

Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente~ -
Requeiro, nos termos do parágrafo único do arti

go 105, do Regimento Interno, o desarquivamento da
Proposta de Emenda Constitucional nº 568, de 1997,
da qual sou o primeiro signatário, que altera o parágra
fo terceiro do art. 74, do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, para dispor sobre a distribuição do
produto da arrecadação da contribuição provisória so
bre movimentação ou transmissão de valores e de cré
ditos e direitos de natureza financeira.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira - (PFL - SC).

REQUERIMENTO Ne ,DE 1999

Exmo. Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do parágrafo único do ar

tigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.272, de 1996, de minha autoria, "que dispõe sobre
as embalagens retornáveis de vidro das cervejas co
mercializadas no País e dá outras providências.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira - (PFL - SC).

REQUERIMENTO
(Do Senhor Nelson Marquezelli)

Requer o desarquivamento de pro
posições.

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

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

PFC nº 85/97
PL nº 2.292/91
PL nQ 3.820/93
PL nº 4.586/98

é,·PL nQ 4.608/98
"RQC nº 21/95

; Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1999. 
Deputado Nelson Marquezelli...., (PTB/SP).
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ciais, fundo€? oficiais e demais órgãos públicos com a PROJETO DE LEI Ne 245, DE 1999
empresa ENCOL S.A e suas subsidiárias.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1999. 
Deputado José Carlos Vieira (PFL - SC).

REQUERIMENTO Ne ,DE 1999



Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 29 , da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24; inciso V e § 29 , e 115/ ih
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª, com
base na matéria publicada na página 36 da revista

Art. 29 .
I - eleição do Prefeito e dos Vereado

res, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo
o País; (NR)

11 - eleição do Prefeito realizado no pri
meiro domingo de outubro do ano anterior
ao término do mandato dos que devam su
ceder, aplicadas as regras do art. 77 no
caso de Municípios com mais de duzentos
mil eleitores; (NR)

111 - posse do Prefeito no dia 19 de ja
neiro do ano subseqüente ao da eleição;
(NR)

V - subsídios do Prefeito fixados por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, obser
vado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º,
150,11,153,111 e 13, § 2º, I; (NR)
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PROPOSTA DE EMENDA Cuida, por outro ladd, evidenciar que a medida
À CONSTITUiÇÃO N2 5, DE 1999 preconizada importa na valorização do quadro de

(Do Sr. Caio Riela e outros) Vereadores de cada municipalidade, vez que o Pre-

Dá nova redação aos arts. 29, I, 11, 11I sidente do legislativo municipal já é, por si, virtual-
e V e 14, § 32, VI, c, todos da Constituição mente, o Vice-Prefeito.
Federal. Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -

Deputado Caio Riela

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 137, DE 10 DE MARÇO DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Aeronáutica sobre a
matéria publicada na revista Veja, de 10
de março de 1999.

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

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 29 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª, com
base na matéria publicada na página 36 da revista
Veja, de 10 de março do ano em curso seja encami
nhado ao Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica,
o presente pedido de informações:

- se é verídica a referida matéria;
- se a viagem foi a serviço;
- tipo de aeronave utilizada e prefixo;
- número de tripulantes;
- nome dos passageiros;
- dia da chegada e saída de Fernando de

Noronha;
- se ficou hospedado em Organização Militar

da Aeronáutica;
- se as diárias foram ressarcidas e o valor das

mesmas; e
- se algum militar da Aeronáutica ficou à dispo

sição do ministro durante a sua estada na ilha.
Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 

Jair Bolsonaro, Deputado Federal- PPB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 138, DE 10 MARÇO DE 1999

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Senhor
Ministro Chefe da Casa Civil da Presi
dência da República sobre a matéria pu

. blicada na revista Veja de 10 de março
de 1999. .

Art. 29 Esta Emenda Constitucional entra em
data de sua publicação.

Justificação

As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:

Art. 19 A alínea c, do inciso VI, do § 39 , do art.
14 e os incisos I, 11, 111 e V do art. 29 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .
§ 39 .

Vi ..
c) vinte e um anos para Deputado

Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Pre
feito e juiz de paz; (NR)

Pretende-se, com a proposta de emenda à
Constituição que ora se oferece, a redução de gas
tos públicos com a supressão dos cargos de Vice
Prefeito e respectivas estruturas municipais encarre
gadas de servi-los, a par de eliminar as indesejáveis
e desconfortantes divergências que não raro per
meiam as relações entre Prefeitos e seus vices.
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Veja de 10 de março do ano em curso seja encami
nhado ao Senhor Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, o presente pedido de in
formações:

- se é verídica a referida matéria;
- se a viagem foi a serviço;
- se ficou hospedado em alguma instalação

militar;
- se foi cobrado diária; e
- se a alimentação dos seus familiares e con-

vidados foi às expensas ao Ministro da Aeronáuti
ca.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Jair 60lsonaro, Deputado Federal - PPB/RJ.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 139, DE 1999

Ao Sr. Ministro das Relações Exteriores
Luiz Felipe Palmeira Lampreia.

Solicita informações ao Sr. Minis
tro das Relações Exteriores sobre do
cumentos exigidos para retirada de pas
saporte para esposas de ministros de
Estado.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 29 , da Constituti

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 29, e 155, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex!! seja
encaminhado ao Sr.. Ministro das Relações Exterio
res o seguinte pedido e informações:

a) .quais os critérios legais e os documentos
exigidos para que as esposas de ministros adquiram
passaporte diplomático;

b) quais as esposas de ministros que requere
ram tal passaporte;

c) as solicitantes apresentaram quais docu
mentos e suas respectivas comprovações.

Sala das Sessões, 10 de março 1999. - Depu
tado Dr. Rosinha.

PROJETO DE LEI NQ 246, DE 1999
(Do Sr. Moreira Ferreira)

Exclui o salário-maternidade do teto
de benefícios previdenciários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O salário-maternidade não será conside

rado para efeito do limite máximo do valor dos bene
fícios do regime geral de previdência social, fixado
no art. 14 da Emenda Constitucional n2 20, de 16 de
dezembro de 1998.

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

Justificação

Como é do conhecimento de todos, o salário-ma
ternidade, ainda que tenha passado a ser entendido
como um benefício previdenciário, desde a Lei nQ 6.136,
de 7-11-1974, alterada pela Lei nQ 6.332, de 18-5-76,
tem uma preocupação tradicional de ser equivalente ao
salário que vem sendo percebido pela mulher gestante.

Tanto é assim que a Constituição Federal de
1988, em seu artigo 79 , inciso XVIII, também mante
ve o caráter retributivo que inspirou a criação desse
direíto de cunho social "licença à gestante, sem pre
juízo do emprego e do salário, com a duração de
cento e vinte dias" e se tornou tradição, para atender
à mulher no ato mais significativo de sua vida, que é
o de dar à luz um novo ser.

A Emenda Constitucional n9 20, de 15-2-1998,
ao estabelecer um texto para os benefícios previden
ciários, fê-lo de modo genérico, não podendo dar
nova qualificação jurídica ao instituto nem desconsi
derar a norma específica constante do dispositivo
constitucional antes mencionado.

Por outro lado, na conformidade da Lei nQ

6.136174, com as alterações ditadas pela Lei nQ

6.332176, as empresas contribuem com 0,3% da fo
lha de salários-de-contribuição para o custeio do sa
lário-maternidade, sendo este compensável no mon
tante da contribuição previdenciária devida pela pes
soa jurídica.

Por tais razões, e diante da celeuma levantada
a respeito da responsabilidade da parte excedente
ao teto fixado pela Emenda Constitucional nQ 20, faz
se mister regular por lei esta matéria, nos termos
que ora propomos à consideração de nossos ilustres
pares.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Moreira Ferreira, PFUSP.

REQUERIMENTO

Requer voto de pesar pelo faleci
mento, recentemente, do ex-Deputado
Ivar Saldanha, do Maranhão.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex!!, nos termos do artigo 117,

Inciso XVIII, do Regimento Interno, ouvido o Plená
rio, seja registrado nos Anais da Casa voto de pesar
pelo falecimento do ex-governador, ex-prefeito tI/I ex
deputado Ivar Saldanha, sendo esta iniciativa comu
nicada à família enlutada.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputada Nice Lobão.
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REQUERIMENTO mento destinados ao consumo final e durante o
(Do Sr. Fernando qabeira) abastecimento dos veículos rodoviários automotivos
Requer a instituição de Comissão nos mesmos postos de abastecimento.

Externa, para fiscalizar os exercícios de Art. 6º O Poder Executivo regulamentará, por
emergência - Usina Nuclear Angra 11. meio de seus órgãos técnicos, a implementação

desta lei, bem como as penalidades decorrentes de
Senhor Presidente, sua infração.
Requeiro a V. Exll

, nos termos do art. 38 do Art. 72 Esta lei entrará em vigor na data de sua
Regimento Interno, a instituição de Comissão Exter- publicação.
na, sem ônus para esta Casa, para supervisionar os Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
exercícios de emergência que serão realizados nos
meses de abril e maio na cidade de Angra dos Reis, Justificação
Rio de Janeiro, com a finalidade de treinar a retirada A intenção deste projeto de lei é dotar de maior
das pessoas da área em caso de vazamento de ma- segurança o abastecimento dos veículos rodoviários
terial radioativo da Usina Nuclear de Angra 11. no Brasil, de proteção à saúde dos funcionários res-

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. - ponsáveis pelo manuseio dos combustíveis para trans-
Deputado Fernando Gabeira. porte, dos frentistas e usuários finais, além de tornar

PROJETO DE LEI Nl! 247, DE 1999 mais seguro todo o trânsito destes combustíveis, evi-
(Do Deputado Fernando Gabeira) tando inúmeros acidentes. Na verdade, tratam-se de

sistemas já adotados nos Estados Unidos.
Implementa medltJas de segurança A finalidade de apreender os gases derivados

para o manuseio de combustíveis destina- do hidrocarboneto deriva de sua toxidade ao ser hu-
dos a veículos automotivos rodoviários. mano, podendo, ainda, serem aproveitados pelas

O Congresso Nacional Decreta: próprias indústrias petrolíferas.
Art. 12 Os veículos rodoviários fabricados no É notório os benefícios que deste projeto advirão.

Brasil ou no exterior, que circularão em território na- Ultimamente temo-nos deparados com reportagens
cional, terão o diâmetro das bocas dos tanques de sobre a proibição do uso de aparelhos celulares nos
combustíveis reduzido, de forma a permitir apenas a postos de abastecimento de combustíveis, onde o peri-
entrada dos bicos injetorés pas bombas dos postos go reside nas possíveis faíscas geradas por pequenos
de abastecimentos, sem que haja espaço para a saí- curtos no contato do aparelho com a bateria durante o
da de gases e dos próprios combustíveis. manuseio; isso sem contar com as outras causas de

Art. 2º A parte interna da boca dos tanques de acidentes nos postos, como o cigarro.
combustíveis conterá uma portinhola retrátil que cede- Desta forma, quando o posto não estiver rece-
rá à entrada dos bicos de injeção de combustíveis, re- bendo descarga de combustíveis dos fornecedores,
tornando à posição original quando este for retirado. o risco de acidentes estará sendo enormemente re-

Art. 32 A portinhola retrátil a que se refere o ar- duzido, conquanto haverão ainda um grande número
tigo anterior deverá conter uma"membrana que tem de veículos usados que, durante um período relati-
por finalidade aderir à parte interna da boca dos tan- vamente longo, circularão sem o dispositivo especifi-
ques de combustíveis, vedando-a para evitar o vaza- cado neste projeto de lei.
mento de gases e dos próprios combustíveis. Além dos riscos de acidentes, há, ainda, a

Art. 42 As empresas produtoras de combustí- preocupação com os funcionários das empresas pro-
veis automotivos deverão adotar medidas que visem dutoras e distribuidoras, bem como os frentistas e
a sucção dos gases liberados na transposição dos usuários finais dos combustíveis, que estarão menos
tanques de armazenamento para os veículos comer- expostos aos gases e aos próprios combustíveis que
ciais de transporte rodoviário de combustíveis, tendo muitas vezes extrapolam pela boca dos tanques,
em vista o seu reaproveitamento. produzindo o contato direto com os produtos.

Art. 5º As empresas distribuidoras de combustí- Esta medida protegerá os proprietários dos veí-
veis deverão adotar medidas que visem a sucção culos de possíveis defeitos nas tampas das bocas
dos gases .provenientes dos combustíveis, tendo em de combustíveis, evitando que estes vazem, causan-
vista o reaproveitamento dos gases liberados na do acidentes, incêndios e estragos na funilaria dos
transposição dos tanques dos veículos comerciais veículos.
de transporte rodoviário de combustíveis para os Será o início da modernização e melhorias no
tanques de armazenamento dos postos de abasteci- sistema de transporte e abastecimento dos veículos



"Art. 72 .

XXXIII - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos;

Do exposto conclui-se que o texto da Conven
ção nº 138, da Organização Nacional do Trabalho
não fere o novo ordenamento constitucional, estando
apta a ser ratificada por este Parlamento.

Vale ressaltar que a presente Indicação tem
respaldo em posições assumidas por diversas enti
dades não-governamentais que dedicam seus esfor
ços à causa da criança e do adolescente, dentre ou
tras, o Movimento dos Meninos e Meninas de Rua, o
Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, o
Instituto de Estudos Sócio-Econômicos -INESC e a
Marcha Global pela Erradicação do Trabalho Infantil.

Essas são as razões que nos levam a subme
ter à elevada apreciação da Presidência da Repúbli
ca a presente Indicação.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado João Fassarella.

XXXIII - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de de
zoito anos e de qualquer trabalho a menores

Sugere ao Poder Executivo o envio
de Mensagem para submeter ao exame
do Congresso Nacional, o texto da Con
venção n2 138 da Organização Internacio
nal do Trabalho "Sobre a Idade Mínima de
Admissão a Emprego".
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rodoviários e.m circulação no Brasil, assim como da de quatorze anos, salvo na condição de
segurança dos ~esmos.. aprendiz;

Assim, confiando no elevado espírito público .
de meus pares para a aprovação deste projeto de À época, o Relator Senador Jutahy Magalhães,
lei, submeto-o a esta Casa legislativa. em seu parecer, assim manifestou:

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - "Do que se depreende da pretensão
Fernando Gabeira, Deputado Federal. desse projeto de decreto legislativo, somos

INDICAÇÃO N2 56, DE 1999 inclinados a nos manifestar pela sua rejei-
(Do Sr. João Fassarella) ção, levando-se em conta o aspecto da sua

inconstitucionalidade de vez que a Constitui
ção, 110 seu art. 7º- inciso XXXIII, prevê a
"proibição do trabalho noturno perigoso ou
insalubre aos menores de 18 anos e de
qualquer trabalho a menores de 14 anos,
salvo na condição de aprendiz".

Entendemos que os óbices constitucionais ar
güidos pelo eminente Senador Jutahy Magalhães,
foram superados pela emenda modificativa nº 20,
que "Modifica o Sistema de Previdência Social, es
tabelece normas de transição e dá outras providên
cias", promulgada pelo Congresso Nacional em de
zembro de 1998, onde entre outras alterações cons
titucionais deu-se a seguinte redação ao inciso
XXXIII do art. 7º

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
A imprensa, nacional e internacional, repetidas

vezes tem denunciado a crescente exploração da
força de trabalho de crianças de pouca idade, em
atividade perigosas, insalubres e ilegais.

Não faltam exemplos que ilustrem essa prática.
Crianças trabalhando, em regime de escravidão, em
carvoarias, canaviais, culturas de sisais e em indús
trias calçadistas, em condições deploráveis, onde
prevalecem as mais degradantes formas de explora
ção da mão-de-obra infantil.

Esses desmandos não podem mais prosperar,
sob pena de se tornar letra morta a previsão consti
tucional de proteção à infância.

Nesse sentido, sugerimos ao Poder Executivo
que encaminhe ao Congresso Nacional, para apre
ciação, o texto da Convenção n!l138 da OIT, "Sobre
a Idade Mínima de Admissão a Emprego".

Estamos cientes que o texto referido já rece
beu aprovação da Câmara dos Deputados, mas, sa
bemos também, que não teve a mesma sorte no Se
nado Federal, tendo sido lá rejeitado, em 23 de
agosto de 1991.

Entendeu aquele Órgão do Legislativo que a
matéria constante da Convenção estava eivada de
vício de inconstitucionalidade por contrapor-se ao
que estabelece o art. 7!l, inciso XXXIII, da Carta
Magna, in verbis:

"Art. 7!l São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
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Exmo. Sr.
Michel Tem'er
MD Presidente da
Câmara dos De'putados

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos à pre

sença de V. Ex/! na condição de Deputado Federal in
tegrante da Bancada do Estado do Rio Grande do Sul,
juntamente com os demais parlamentares que esta
subscrevem, expor e ao final propor o que segue:

1) a Câmara Federal é o órgão Legislativo na
cional de representação de cada um dos estados
que compõe a Federação.

2) Como é do conhecimento de V. Exª e demais
pares que compõem a mesa diretiva, cada estado
possui suas características regionais próprias, espe
cialmente quanto aos aspectos econômicos, sociais,
culturais, entre outros.

3) Que esta diversidade se expressa muito cla
ramente nas manifestações de cada parlamentar em
defesa de seus estados, sob todos os aspectos,
quando de seus pronunciamentos, tanto nas comis
sões técnicas quanto nas sessões plenárias.

4) Dentre as diversas preocupações uma nos
tocou sensivelmente e diz respeito às questões cul
turais, cuja diversidade é muito rica em nosso País
dada à nossa formação étnica e às dimensões conti
nentais do nosso território.

S) Neste particular o Rio Grande do Sul tem
oferecido à Nação exemplos dignos, que se expres
sam por meio da música, gravada por cantores nati
vistas, poesias recitadas em forma de declamação,
trovas feitas em rimas e de improviso, danças folcló
ricas e naturalmente a sua indumentáriá, cuja vesti
menta se apresenta com sobriedade, decência e ele
gância, hoje popularizada além das fronteiras do es
tado por intermédio dos CTG - Centro de Tradições
Gaúchas, presentes em praticamente todos os esta
dos da Federação, sendo que em Brasília existem
três Centros de Tradições do Rio Grande.

6) Como se observa Excelência, a indumentária
tradicionalista do Rio Grande é para o gaúcho uma
questão de honra e orgulho, tal qual a farda para mili
tar, que a usa com garbo, ora como vestimenta de tra
balho e hora por vezes como passeio e até com ele
gância quando usado como traje de gala.

7) A indumentária gaúcha ganhou tanta impor
tância nos usos e costumes da população rio-granden
se que inclusive foi oficializada pela Lei Estadual nQ

8.813, de 10 de janeiro de 1989 como IItraje oficial",
sendo conhecida como a "Lei da Pilcha" (cópia anexa),
cuja aprovação precedeu de amplo debate com dis
cussões acaloradas na sociedade, ganhando ao cabo
disso, mais respeito e importância ao ponto de hoje, ser

usada no parlamento estadual em todas as suas ati
vidades legislativas, no exercício, no judiciário por
juízes no exercício de suas funções, inclusive no Tri
bunal do Júri, e em eventos sociais, bailes de gala
etc.

8) Este parlamentar tem como praxe comum o
uso da indumentária gaúcha, tanto que, assim proce
deu enquanto vereador, prefeito, ocasião em que ins
tituí no Município de Santo Augusto - RS o dia da
"pilcha" e também como deputado estadual por dois
mandatos. Entretanto agora recém-eleito deputado
federal vê-se impedido de cultuar e honrar as caras
tradições do Rio Grande, que é o uso de sua indu
mentária, uma vez que o Regimento da Câmara dos
Deputados assim não o permite.

Inclusive há poucos dias este parlamentar foi
barrado no plenário da Casa quando no exercício de
suas atividades constitucionais faria um pronuncia
mento no pequeno expediente tão somente por estar
trajando a indumentária gaúcha. Tal fato foi ampla
mente noticiado em toda a imprensa nacional e de
modo especial no Rio Grande do Sul onde a repercus
são imensa chegou a ser interpretada por muitos como
um desrespeito às nossas tradições culturais.

9) Por outro lado não é demais observar que o uso
de indumentária típica regional em nada fere a ética o
decoro ou o respeito para com o Parlamento, ao contrá
rio dignifica, à medida que expressa ali a nossa autênti
ca representação no seus mais amplos aspectos, inclu
sive culturais, valendo isso, para todos os estado da Fe
deração cuja cultura a exemplo do Rio Grande do Sul
esteja enraizada no seio da população e se apresente
com sobriedade, decência, autenticidade e elegância.

Ante o exposto, e com as fundadas razões este
parlamentar juntamente com os demais subscritores
vem respeitosamente junto a V. Exª, e demais pares
da Mesa, propor a alteração do Regimento Interno,
mais especificamente do Ato da Mesa nQ 63 de 1980
no seu art. 12 , com a criação de um 4Q parágrafo re
numerando-se os demais, com o seguinte teor:

§ 4º Para efeito do parágrafo 1º serão
admitidos os "trajes típicos regionais" cuja
indumentária for oficializada por lei estadual.

A proposta de mudança atende a diversidade
das culturas regionais dando a seriedade que o trato
do assunto requer, bem como, a importância que as
tradições nativas tem em cada estado, oferecendo
com isso a garantia que não teremos improvisos ou
indumentárias exóticas, ou ainda que exponham ao
ridículo os estados e o próprio Parlamento Nacional.

Certo da atenção de V. Exª e do pronto atendi
mento de nossa solicitação, subscrevemos. - Pompeo
de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da Bancada
doPDT.
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ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO
Ato da Mesa n° 63 de 1980 no seu Art. 1o, com a criação de um 40 parágrafo

renumerando-se os demais, com o seguinte teor:

§4D
- Para efeito do parágrafo 10 serão admitidos os

"trajes típicos regionais" cuja indumentária for
oficializada por Lei Estadual.

Nome Gabinete Partido

f' f L
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, Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a execução do Fundo
Constitucional de Financiamento do
Norte-FNO.

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

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a V. Exll seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, pedido de informa
ções sobre a execução do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO, período de 1989 a
julho de 1998, esclarecendo, especificamente:

1) o volume de recursos transferidos, anual
mente, pelo Tesouro Nacional, à conta do Fundo,
expressos em preços de julho de 1998;

2) os volumes totais de recursos disponíveis
pelo Fundo, anualmente, em valores de julho de
1998;

3) demonstrativos anuais das aplicações finan
ceiras dos recursos do Fundo, em valores de julho
de 1998;

4) os valores aplicados, anualmente, a preços
de julho de 1998, por unidade federada e programa
de atividade, neste caso, informando a distribuição
dos recursos, por categoria de produtor.

5) a evolução anual do Patrimônio Líquido do
Fundo;

6) os montantes de recursos mantidos em in
disponibilidade, a cada ano, em valores de julho de
1998;

7) as receitas anuais do Banco da Amazônia
S/A (em valores de julho de 1998), derivadas da ad
ministração do Fundo e da cobrança de dei credere
sobre as operações, nas formas previstas pela Lei
nl! 7.827/89 e, posteriormente, pela Lei ng 9.126/95;

8) os critérios adotados, a cadá ano, para a de
finição dos portes dos beneficiários e os respectivos
encargos e garantias estabelecidos, por programa
de atividade:

9) evolução anual dos índices. de inadimple
mento, P9r programa de atividade .Ej I?0rte do benefi-
., • ~ I .

clano.. .'
Requeiro ainda, que as informações pre~t~das

observem, rigorosamente, os itens acima eXl?9sto,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Agradeço antecipad~mente.

N2 140, 'DE 1999 Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -

Senhor Presidente, Paulo Rocha, Deputado Federal (PT/PA).

Com base no art. 115 do Regimento Interno da REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Câmara dos Deputados, requeremos, respeitosa- N2 143, DE 1999
mente, a V. ExD

, seja encaminhado o presente (Do Sr. Paulo Rocha)
Requerimento ao Senhor Presidente da Caixa Eco
nômica Federal, Humberto Carazzae Sobrinho, a fim
de que lhe seja indagado, e' devidâmEmte informado,
quais os efeitos da redução do valor dos depósitos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
FGTS, de 8% (oito por cento) para 2% (dois por cen
to), previsto na Lei nl! 9.601, de 1998, e quanto, em
termos absulutos e percentuais, significa a mencio
nada isenção em face do montante de verbas do
FGTS e ao Orçamento das áreas de habitação e de
saneamento.

Agradeço antecipadamente.
Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 

Paulo Rocha, Deputado Federal (PT/PA).

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 141, DE 1999

Senhor President~,
Com base no art. 115 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos, respeitosa
mente, a V. Exll, seja encaminhado o presente Re
querimento ao Senhor Ministro da Educação, Paulo
Renato de Souza, a fim de que lhe seja indagado, e
devidamente informado, quais os efeitos da isenção
de cobrança do Salário-Educação, previsto na Lei nl!
9.601, de 1998, e quanto, em termos absolutos e
percentuais, significa a mencionada isenção em face
do Orçamento do Ministério de Educação.

Agradeço antecipadamente.
Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 

Paulo Rocha, Deputado Federal (PT/PA).'

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 142, DE 1999

Senhor Presidente,
Com base no art. 115 do Regimento Interno. da

Câmara dos Deputados, requeremos, respeitosa
mente, a V. Exll, seja encaminhado o pres~nte Re
querimento ao Senhor Ministro da Previdência So
ci~l, Waldeck Ornelas, a fim de que lhe seja indaga
do, e devidamente informado, quais os efeitos da
isenção de cobrança do Seguro de Acidente de Tra
balho, previsto na Lei nl! 9.601, de 1998, e quanto,
em termos absolutos e percentuais, significa a men
cionada isenção em face do Orçamento do Ministé
rio da Previdência Social.



Justificação

As informações pretendidas acerca da opera
cionalização do FNO, objetivam disponibilizar ele
mentos mínimos para a avaliação da performance
socioeconômica desse instrumento de desenvolvi
mento regional.

A partir da avaliação baseada em dados ofi
ciais, teremos condições de deflagrar iniciativas, no
Parlamento e em outras esferas dos Poderes Públi
cos e da sociedade civil, visando eventuais correçõ
es de rota do Fundo, tendo em mente a compatibili
zação de sua execução aos propósitos sociais e
econômicos que ensejaram a sua inclusão no texto
constitucional.

Sala das Sessões, 10 de ma'rço de 1999. 
Deputado Paulo Rocha'.

PROJETO DE LEI N2 248, DE 1999
(Do Sr. Marcelo Déda - PTlSE)

Dispõe sobre a cláusula de reajusta
mento dos contratos de compra e venda
a prazo e de arrendamento mercantil e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decretá:
Art. 12 Esta lei estabelece regras para a aplica

ção de cri~érios de reajustamento das obrigações
contraídas em contratos de compra e venda e de ar
rendamento mercantil contraídos com base em cap
tação de recursos provenientes do exterior.

Art. 2Q Aplica-se, aos contratos de que trata o
art. 12 , o disposto no inciso V do art. 62 da Lei n2

8.078, de 11 de setembro de 1990, nos termos desta
lei, independentemente da época em que foram fir
mados.

Art. 32 As estipulações de pagamento de obri
gações pecuniárias exeqüíveis em território nacional
com reajuste vinculado à variação cambial, firmadas
mediante contratos de compra e venda de bens mó
veis e imóveis, bem assim os contratos de arrenda
mento mercantil com base em captação de recursos
provenientes do exterior, firmados por pessoas trsi
cas com instituições financeiras, serão reajustadas,
a partir de 1l! de janeiro de 1999, alternativamente,
pelos critérios pactuados ou pela variação mensal do
Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
âa Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística, acumulado entre essa data e a data do paga
mento das parcelas posteriores, observado o que re
sultar menor valor em reais.
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não cabendo, portanto, a simples remessa de relató- Art. 42 As instituições financeiras e demais ins-
rios anuais de atividades do Fundo. tituições contratantes restituirão, ao término dos res

pectivos contratos de compra· e venda. ou de arren
damento mercantil, os valores pagos a maior pelos
devedores, a partir de 1º de janeiro de 1999 até a
data da publicação desta lei, corrigidos monetaria
mente pela variação do INPC, podendo efetuar tran
sação entre esses valores e os das parcelas vincen
das na data da publicação desta lei.

Art. 52 As multas de mora decorrente do ina
dimplemento de obrigações de que trata esta lei no
seu termo não poderão ser superiores a dois por
cento do valor da prestação.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 30 dias da sua publicação.

Justificação

Visa a presente proposição oferecer à delibera
ção desta Casa do Congresso Nacional alternativa
exequível, juridicamente válida e eficaz para afastar
as consequências de um grave problema que atinge,
hoje, cerca de 400.000 brasileiros e suas famílias.

trata-se da situação provocada pela recente
mudança na política cambial, que afetou duramente
todos os cidadãos, mas especialmente aqueles que
contraíram obrigações em contratos de compra e
venda e de arrecadamento mercantil - leasing, espe
cialmente para a aquisição de automóveis, reajusta
dos com base na variação cambial.

Em grande medida, esses cidadãos foram in
centivados a firmar tais contratos, adotando índice
de correção ao dólar, pelas inúmeras declarações de
autoridades governamentais , especialmente o ex
Presidente do Banco Central Sr. Gustavo franco, a
quem cabia ditar a política cambial do país, de que
seria preservada a estabilidade do câmbio. A propa
ganda governamental alardeava a estabilidade da
moeda, lastreada no controle do câmbio.

É bom que se registre que a "âncora cambial"
e o regime de controle do câmbio foi sempre defen
dido pelas autoridades como um dos pilares da esta
bilidade monetária. A valorização da moeda nacio
nal, através da ação vigilante do banco Central, era
o elemento que asseguraria a inserção segura do
país na economia globalizada.

Assim, os cidadãos que acreditaram no gover
no foram penalizados duramente quando, na meta
de de janeiro de 1999, esta política foi bruscamente
alterada, acarretando-lhe, em poucos dias, elevaçdb
de mais de 50% no'valor de suas dívidas mensais.

Os acontecimentos, provocados quer pelo ata
que dos especuladores, quer pela incapacidade do
governo, acabou por frustar as expectativas dos bra-



Por força de cláusulas desta natureza, o con
sumidor foi surpreendido com o crescimento súbito e
inesperado no valor das prestações consignadas
nos contratos firmados com as instituições financei
ras. Os pactos, então, tornaram-se inexequíveis, por
excessivamente onerosos, levando a um crescente
índice de inadimplência e uma corrida aos órgãos de
proteção e defesa do consumidor, em busca de al
ternativas que assegurassem os seus direitos atigin
dos. A intervenção governamental para resolver o
problema deixou a desejar, posto que o próprio Mi
nistério da Justiça, embora reconhecendo a ocorrên
cia de ,irregularidades tais como a ofensa a diversos
dispostivos do Código de Defesa do Consumidor
(vedação do estabelecimento de prestações despro
porcionais em razão de fatos supervenientes que a
tornem excessivamente onerosas; condicionamento
de fornecimento de produto à aquisição de outro pro
duto, especialmente seguro; imposição de obrigações
iníquas, abusivas, e de exorbitante desvantagem
para os arrendatários; cobrança de honorários e taxa
de permanência cumulada com correção monetária,
bem como de multa excedente a dois por cento do
valor devido; e previsão de pagamento em moeda
estrangeira, e de correção monetária, cumulativa
mente com a correção cambial) acabou por firmar
acordo, em 19 de fevereiro de 199, com a Associa
ção Brasileira das Empresas de Leasing que não se
assegura proteção aos consumidores. Com efeito, o.
referido acordo meramente assegura a adoção de
uma fórmula de reajustamento, temporária, utilizan
do-se taxa de conversão Real/Doar inferior à cota
ção do mercado, sendo que as diferenças apuradas
relativamente ao valor devido, conforme previsto em
contrato, serão incorporadas ao saldo. devedor do
contrato e diluídas no prazo remanescente, ponden
do·se alongar o prazo em até metade do número de
prestações vincendas.
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sileiro. A livre flutuação do câmbio gerou um frenesi "O contrato efetuará o pagamento do
nos mercados nacional e interncioanl, acarretando valor de cada parcela em US$', discriminado
grandes lucros para os que apostaram nessas mu- do quadro do campo 4 diretamente à contra-
danças (a ponto de o novo Presidente do Banco tante, pelo seu vontravalor· em moeda cor-
Central afirmar, cinicamente, que "quem apostou e rente nacional, apurado de acordo com a
ganhou, leva", como se estivesse em um cassino, e taxa de venda do dólar norte-americano, in-
não numa sociedade civilizada). Mas, por outro lado, formada pelo Banco Central, através do SIS-
trouxe enormes prejuízos aos que, de boa-fé, apos- BACEN - PTAX - 800 - OpçÃO 5 - MOEDA
taram na promesa do governo - mas perderam. 220 - MERCADO LIVRE, para as operações

.A escalada vertiginosa do dólar em detrimento da efetuadas no dia útil imediatamente anterior
moeda nacional acarretou, assim, em detrimento do di- às datas de vencimento das parcelas ou, em
reito do consumidor, o enriquecimento dos mega-in- caso de atraso, para as operações efetua-
vestidores e instituições financeiras, sempre ágeis para das no dia útil imediatamente anterior à data
adotar manobras no sentido de evitar que o seu capital do efetivo pagamento."
especulativo se pulverizasse, diminuindo as possibili
dades de perda em uma ecomonia instável e recessi
va. Com efeito, muitos realizaram contratos de compra
de dólar no mercado, futuro, prevenindo-se contra os
riscos da desvalorização, o que, no entanto, está muito
longe das possibilidades do cidadão comum.

Assim, a flutuação do câmbio acarretou pesa~

das perdas aos consumidores pessoas físicas, puni
dos por uma falsa sensação de segurança. bonança
e properidade, que os levou a assumir dívidas na
aquisição de bens de copnsumo, inacessíveis para a
grande maioria da população brasileira mas ao al
cance da classe média, mediante o uso dos meca
nismos de financiamentos oferecidos pelas institui
ções financeiras, como o leasing.

As elevadas taxas de'juros, praticadas inclusi
ve ao arrepio da Constituição Federal, incentivaram
ainda mais o uso do dólar ,como meio de reajuste
dos contratos, posto que 9iferenças expressivas nas
taxas de juros mascaravam, de' fato, a utilização de
critério de correção monetária em patamar muito su
perior ao da inflação mensal. Por isso, ao optar pelo
dólar como indexador, milhares de brasileiros busca
ram, licitamente, a alternativa mais justa e honesta,
pois onerada com taxa de juros mais próxima do ra
zoável. É importante ressaltar que, até dezembro de
1998, a variação do dólar - que se acrescentava à
taxa de juros com fator de remuneração do capital 
acompanhava de de perto os demais indexadores da
economia INPC, IGPM, IPC, TR, etc.), sendo deter
minante para a sua escolha nos contratos a taxa de
juros exigida nos contratos.

As cláusulas de correção inseridas nesses con
tratos, inclusive sem negociação prévia com os con
tratantes quanto ao seu conteúdo, foram especial
mente inflexíveis, como demonstra a seguinte clá.u
sula, inserta no contrato de cessão de crédito elabo
rado pela Ford Factoring:



IITodo contrato é previsão, e em todo
contrato há margem de oscilação de ganho
e da perda, em termos que permitem o lucro
ou prejuízo. Mas, quando é ultrapassado um
grau de razoabilidade, que o jogo da livre
concorrência tolera, é atingido o plano de
desequilíbrio, não pode omitir-se o homem
do direito, e deixar que em nome da ordem
jurídica e por amor ao princípio da obrigato
riedade do contrato um dos contratantes
leve o outro à ruína completa, e extraia para
si o máximo benefício. Sentido que este de
sequilíbrio na economia do contrato afeta o
próprio conteúdo de "juridicidade, entendeu
que não deveria permitir a execução rija do
ajuste, quando á força das circunstâncias
ambientes viesse criar um estado contrário
ao princípio da justiça do contrato. E acor
dou de seu sono milenar um velho instituto
que a desenvoltura individualista havia rele
gado ao abandono, elaborando então a tese
da resolução do contrato em razão da one
rosidade excessiva da prestação." (Institui-
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Assim, a insensibilidade das instituições finan- tares à implantação do Plano Real, permitindo a utili-'
ceiras ultrapassou os limites, frustrando quaisquer zação do dólar como fator de reajustamento nos
tentativas de composiçao que correspondessem à contratos de leasing celebrados com base em cap-
real necessidade dos consumidores, limitando-se as tação de recursos provenientes do exterior. Ocorre,
mesmas a propor a transferência de parte do débito no entanto, que a rigor os referidos contratos não
para o final dos contratos e adotar cotação reduzida são contratos de leasing, mas meros contratos de
para permitir que o consumidor não se tornasse ina- compra e venda disfarçada de arrendamento mer-
dimplente de imediato, sem contuto abrir mão do cantil, uma vez que esses contratos admitiam o pa-
plus decorrente da variação cambial. gamento de entrada, o que é incompatível com a

O argumento por elas utilizado é o de que os natureza do leasing, como reconheceu o próprio Mi-
contratos firmados constituem ato jurídico perfeito, nistério da Justiça. Somente isso já bastaria para in-
que deve ser redigido pelo princípio civilista do pacta valiàar -as clál:lsulas contratuais que fixaram a regra
sunt servanda. de reajuste em dólar.

A insuficiência desta solução obrigou muitos A viabilidade jurídica da presente proposição,
consumidores a buscarem a prestação jurisdicional que adota os mesmos fundamentos das decisões
que lhes garantisse o restabelecimento do equilíbrio judiciais que vem bneficiando parte dos atingidos,
contratual. decorre da chamada IIteoria da imprevisãoll

, ex-
E o Poder Judiciário tem respondido a esta pressa na cláusula rebus sic stantibus. Esta

questão de forma mais efetiva. Em Minas Gerais, a cláusula, reconhecida amplamente pela doutrina e
2!! Vara Cível concedeu, em ação cível pública, ante- pela jurisprudência, é instrumento eficaz para ree-
cipação de tutela deferindo a mais de 50.000 consu- quilibrar uma relação jurídica, prejudicada em face
midores a utilização do INPC como indexador substi- de uma ocorrência imprevisível, como é o caso da
tuto, a partir de janeiro de 1999. Esta liminar foi man- abrupta mudança na política cambial. A onerosida-
tida em decisão do Tribunal de alçada de Minas Ge- de excessiva resultante da modificação das condi-
rais, assegurando, assim, solução que contempla, ções objetivas vigentes à data da celebração dos
de forma satisfatória, a preocupação dos consumido- contratos, gerando para a outra parte um lucro ir-
res. As empresas fo~am obrigadas, ainda, a emitir razoável, justifica o direito do prejudicado de insur-
novos boletos bancários para quitação de débitos, gir-se e recusar a prestação, como ensina Caio
icoorrendo em multa diária de R$50,00 em caso de Mário da Silva Pereira:
descumprimento. Em São Paulo, em ação promovi
da pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi igual
mente concedida medida cautelar, assegurando a
correção com base no INPC. Em diversas outras
ações vêm sendo deferidas tais cautelares.

A conseqüência do atual estado de coisas, em
que as prestações de milhares de consumidores são
corrigidas pela variação cambial, que já supera 65%
desde a liberação do câmbio, assegura às instituiçõ
es financeiras um lucro fantástico, irrazoável e sem
causa no equilíbrio econômico dos contratos, à~ cus
tas da parte mais fraca nas relações de consumo.

A situação demanda a extensão, à totalidade dos
atingidos por esta situação, de uma solução similar,
que restabeleça a eqüidade e a comutatividade dos
contratos firmados, afastando a incerteza e inseguran
ça que tomaram conta dos lares desses cidadãos.

O presente projeto busca, assim, tornar sem
efeito as cláusulas de correção previstas nos contra
tos firmados com cláusula de correção cambial, si
tuação, aliás, que já estava proibida pelo Decreto-Lei
n2 857/69, mas que foi sutilmente afastado pela Me
dida Provisória vigente que fixou regras complemen-



nA prestação contratual, em havendo
expressão econômica, deve mantê-Ia duran
te a avença. Caso contrário, haverá enrique
cimento ilícito para uma das partes.

Leis subseqüentes à avença, visando
conservar o valor, devem ser levadas em
consideração.

O pacta sunt servanda deve ser com
patibilizado com a cláusula rebus slc stantl
bus. (RESP 12830/MG, Ministro Luiz Vicen
te Cernicchiaro, 23-3-98)

RESP-CML- LOCAÇÃO - REVISIONAL
- ACORDO DAS PARTES.

"O princípio - pacta sunt servanda 
deve ser interpretado de acordo com a reali
dade socioeconômica. A interpretação literal
da lei cede espaço a realização do justo. O
magistrado deve ser o crítico da lei e do fato
social. A cláusula rebus sic stantibus
cumpre ser considerada para o preço não
acarretar prejuízo para um dos contratantes.
A lei de locação fixou prazo para a revisão
do valor do aluguel. Todavia, se o período,
mercê da instabilidade econômica, provocar
dano a uma das partes, deve ser desconsi
derado. No caso dos autos, restará compro-

ovado que o último reajuste do preço ficará
bem abaixo do valor real. Cabível, por isso,
revisá-lo judicialmente." RESP 97565/SP,
DATA: 16-12-1996, Ministro. Luiz Vicente
Cernicchiaro)

"cLÁUSULA REBUS .SIC STANDI
BUS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE CONSTRUÇÃO E VENDA DE UNIDA
DE HABITACIONAL EM PRÉDIO EM CON-
DOMíNIO. .

PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESOLUÇÃO. FATOS SUPERVENIENTES.
INFLAÇÃO. RESTITUiÇÃO.

"A modificação superveniente da base
do negócio, com aplicação de índices diver
sos para a atualização da renda do devedor
e para a elevação do preço concentrado, in
viabilizando a continuidaae do pagamento,
sem ofensa ao art. 61! da LICC." (RESP
73370/AM, ReI. Ministro RUY ROSADO DE
AGUAR)

E mais:
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ções de Direito Civil, Vol. 111, 10ª ed. Rio de dentre outros, os seguintes julgados do Superior Tri-
o Janeiro; Forense, 1996, p. 98). bunal de Justiça:

Assim é absolutamente lícito ~ue, no caso em
questão, seja aplicada a cláusula rebus slc stanti
bus, assim definida pelo insigne jurista:

"A teoria tornou-se conhecida como
cláusula rebus sic stanibus, e consiste, re
sumidamente, em presumir, nos contratos
comutativos, uma, cláusula, que não se lê
expressa, mas figura implícita, segundo a
qual os contraentes estão adstritos ao seu
cumprimento rigoroso, no pressuposto de
que as circunstâncias ambientes se conser
vem inalteradas no momento da execução,
idênticas às que vigoravam no da celebra
ção." (Op. Cit. p. 98) (grifo nosso)

A teoria da imprevisão não tem amparo, no en
tanto, apenas na doutrina. O Código de Defesa do
Consumidor fez a ela expressa referência, incluindo
em seu art. 6Íl, dentre os direitos básicos do consu
midor o de afastar as cláusulas que viesse a se tor
nar excessivamente onerosas em razão de fatos su
pervenientes:

"Art. 61! - São direitos básicos do consumidor:

(...)
V - a modificação das cláusulas con

tratuais que estabeleçam prestações des
proporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que a~ tornem excesi
vamente onerosas" (grifos nossos).

Não resta dúvida que se trata do caso em
questão, e com base neste inciso tem sido deferidas
medidas cautelares. A abrupta e elevada variação
cambial, até então rechaçada pelas autoridades mo
netárias, acarretou excessivo ônus aos consumido
res, superiores a 50% em apenas um mês, quando a
inflação acumulada em um ano não atingiu sequer
2% até janeiro, medida pelo IGP-DI!

Ressalte-se que a lição de respeitados doutri
nadores é no sentido de que não se exige, para a
aplicação do citado dispositivo legal do Código de
Defesa do Consumidor, o requisito da imprevisibili
dade do fato superveniente, mas tão-somente, a rup
tura do equilfbrio contratual através da imposição de
uma onerosidade excessiva ao consumidor..Assim,
já estaria amparada a pretensão da presente propo
sição, não fosse a resistência decorrente de não ser
a norma acatada pelas instituições financeiras - em
bora o seja. pelo Poder Judiciário, como vem de
monstrando as decisões adotadas. E essa tem sido
a manifestação dos Tribunais, como demonstram,
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1) Pretensão da construtora e vende- çÃO DOS ARTS. 1056 E 1097, CC. RE-
dora à correção monetária das parcelas de- CURSO DESACOLHIDO.
vidas com e após a entrega das chaves. I - O advento .de Plano Econômico,
Contrato avençado durante o Plano Cruzado que impôs bloqueio e indisponibilidade de
I. grande massa de dinheiro existente no mer-

2) A correção monetária, como um as- cado, impossibilitando o cumprimento, nas
pecto diferenciado da teoria da imprevisão condições e prazos avançados, das promes-
no contexto peculiar da economia brasileira, sas de compra e venda de imóveis celebra-
pode incidir mesmo nos contratos avença- das e que previam prazo de pagamento
dos sem a sua previsão. para além de 180 dias, por parte de compro-

3) Contrato firmado durante o Plano missários-compradores que contavam com
Cruzado I, sob custos congelados e geral recursos de poupança ou de outras aplica-
expectativa, em todas as classes sociais e ções financeiras para saldar as prestações
com raras exceções, de que a inflação esti- assumidas, caracterizando a medida gover-
vesse debelada ou reduzida a razoáveis namental factum principis, é de ser consi-
proporções, permitindo assim a contratação derado como força maior motivadora da dis-
de construções por preços acrescidos ape- solução do vínculo contratual, impondo-se,
nas de juros. em conseqüência, o retorno ao status quo

ante com devolução das parcelas pagas, de
4) Retomada da inflação, autorizada da modo a evitar o enriquecimento sem causa."

atualização da moeda desvalorizada a ponto D d D . - O -
de afetar a comutatividade contratual." STJ. ata a eclsao 21-3-95 rgao Jul-

gador T4 - Quarta Turma
Resp. nº 0008473. 23-10-91. Mininistro RECURSO ESPECIAL RESP 10681/RS
Athos Carneiro (grifo nosso) _ DJ DATA: 5-8-91 PG: 10010

"RESP. CIVIL. LOCAÇÃO, ALUGUEL, Relator Ministro Athos Carneiro
REVISÃO. PLANO BRESSER. DECRETO-LEI Nº

Não é possível apego inflexível ao 2.335/87, E DECRETOS-LEIS SUBSE-
pacta sunt servanda no contexto de insta- QÜENTES. TABELA DE DEFLAÇÃO, PRE-
bilidade da economia, ocasionando oscila- VISTA NO ARTIGO 13 DOS ALUDIDOS DI-
ção diária dos preços, urge voltar a atuação PLOMAS LEGAIS. CONSTITUCIONALlDA-
da cláusula rebus sic standibus. Não se tole- DE DOS DECRETOS-LEIS QUE DISPUSE-
ra um dos contratantes aufira lucro, apegan- RAM SOBRE "FINANÇAS PÚBLICAS", NO
do ao sentido literal da norma formalizada. EDITAREM NORMAS COM _A INTENÇÃO
Atualização do preço não se confunde com DE OBTER A ESTABILlZAÇAO ECONOMI-
majoração." (Resp. nº 0062925.2-5-95. Min. CA NO PAís. NORMAS DE ORDEM PÚ-
Luiz Vicente Cernicchiaro) (grifos nossos). BLICA, QUE IMPLICAM NA DERROGA-

RECURSO ESPECIAL 42882/SP DJ çÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS
DATA: 8-5-95 PG: 12395 EM CURSO.

Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEI- Legitimidade da incidência da tablita,
REDO TEIXEIRA expurgando correção monetária prefixada e

CIVIL, PROPOSTA PARA COMPRA preservando em tese a comutatividade con-
DE IMÓVEL A PRAZO ACEITAÇÃO, ARRAS. tratual. Improcedência da pretensão de co-

SUPERVENIÊNCIA DE LAMENTÁVEL brança, manifestada pejo investidor.
PLANO ECONÔMICO, CESSAÇÃO DO PA- Recurso especial conhecido e provido."
GAMENTO DAS PRESTAÇÕES PELOS Data da Decisão 11-6-91 Órgão
PROPONENTES, FORÇA MAIOR (FACTUM Julgador T4 - QUARTA TURMA
PRINCIPIS). EFEITOS: EXTINÇÃO. DO Os precedentes são claros, permitindo que
VíNCULO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO cláusulas contratuais sejam afastadas pela lei ou
DAS PARCELAS PAGAS. INAPLlCABILI- pela sentença quando prejudiciais ao direito da pal1e
DADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO- prejudicada pela situação nova produzida à revelia
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 12 de sua vontade, seja pela ocorrência do fato do prin-
DA LEI Nº 8.024/90. AUSÊNCIA DE VIOLA- cipe, seja pela sua imprevisibilidade.



Justificação

Com este projeto de lei, busca-se enquadrar na
legislação desportiva, e, por extensão, na legislação
trabalhista e previdenciária correlata, um espetáculo
de crescente importância econômica, turística e
cultural, muito popular em diversas regiões do País.

A elevação de Rodeios Completos e Vaqueja
das à categoria de prática desportiva formal levará
não só à adoção de medidas especiais de proteção
à integridade física dos participantes, como também
permitirá que os rodeios sejam organizados em mol
des empresariais.

Em virtude do alcance social da medida ora
proposta, contamos com o apoio dos ilustres pares
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Paulo Lima.

REQUERIMENTO Nº ,DE 1999
(Do Sr. Aloizio Mercandante), .

Requer a convocação de Sessão
Solene da Câmara dos Deputados para o
dia 19 de abril de 1999

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no

art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, a

"CONTRATO"DE CÂMBIO. ADIANTA
MENTO. RESTITUiÇÃO.

Inadmissibilidade de cumulação da va
riação da taxa cambial com a correção mo
netária" (STJ. RESP. nº 0002253. 5-2-96.
Min. Fontes de Alencar) (grifos nossos)

"Nos termos do Enunciado nº 36 da
Súmula desta Corte, a correção monetária
integra o valor da restituição, em caso de
adiantamento de câmbio, requerida em con
cordata ou falência".

Segundo- precedentes, essa correção
não se acumula com a variação cambial,
posto visarem ambas a mesma finalidade."
(STJ. RESP. n2 0039422. 3-6-96. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira) (grifos nossos)

Mais ainda se fortalece a nossa convicção quan
do se percebe, claramente, que o Decreto-Lei n2

857/69, que veda a adoção de cláusula de correção
cambial, foi burlado pela utilização da figura do"arren
damento mercantil, quando na verdade se tem, em to
dos os casos, ânimo de compra e venda por detrás
?OS contratos firmados. A variação cambial, até por
ISSO, merece ser expurgada, vez que tornou-se exces
sivamente onerosa e não mais reflete o equilíbrio ou
comutatividade que deve presidir os contratos.

Assim, conclamamos os Ilustres Pares a acom-
panhar-nos nessa discussão, de modo que esta Casa
cumpra o seu papel no sentido do restabelecimento
dos direitos aprovando a presente proposição e asse
gura~do a adoção de regra de reajustamento lícita,
que Impeça que as instituições financeiras aufiram lu
cro em função d~ abrupta variação cambial ocorrida
desde j~neiro de 1,999. E, para isso, propomos a ado
ção do Indice Nacibnal de Preços ao Consumidor, ca
paz de traduzir a real inflação do período e restabele
cer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. 
Deputado Marcelo Déda, PT - SE.

PROJETO DE LEI NR 249, DE 1999
(Do Sr. Paulo Lima)

Considera prática desportiva formal
o Rodeio Completo.
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E a correção cambial, convertida em fonte de O Congresso Nacional decreta:
enriquecimento sem causa das instituições financei- Art. 12 Para os efeitos da legislação desportiva
ras~ é, exatamente, fonte de locupletação das insti- em vigor, é considerada prática desportiva formal o
tuições f!nanceiras, que já são contempladas pela Rodeio Completo.
taxa de Juros cobrada (los contratos, mas que são Parágrafo único. Considera-se Rodeio Comple-
duplamente favorecidas pela correção monetária to o evento público de competição com montarias de
muito além da real inflação do país, o que também d.omínio sobre bovinos ou eqüinos bravios, a Vaque-
contraria decisões do STJ: dJa a e as provas funcionais do Laço em Dupla, Laço

ém Bezerro, Buldogging e a prova feminina dos Três
Tambores.

Art. 22 É reconhecido, para todos os efeitos le
gais: o pr~fissional do Rodeio Completo, desde que
esteja devidamente cadastrado na Federação Nacio
nal do Rodeio Completo.

Parágrafo Único. Considera-se o profissional
do Rodeio Completo o madrinheiro, o porteiro, o do
mador de animais, o salva-vidas, os juízes, os tropei
ros, os locutores e os competidores de montarias em
touros e cavalos e das provas funcionais, que partici
pem regularmente das realizações de provas de
destreza sobre o dorso de animais.

Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá
rio.
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convocação de Sessão Solene desta Casa para o Senhor Presidente,
dia 20 de a,bril de 1999, às 10 horas, em comemora- Com fundamento. no art.. 50 inciso 2º, da Cons-
ção do dia Nacional do índio, que transcorrerá no tituição Federal, e no art. 115 i'nciso 1º, do Regimen"
próximo dia 19. to Interno, solicito a Vossa Excelência, que seja en-

Justificação caminhada ao Ministro da Ciência e Tecnologia, pe
dido das seguintes informações:

Para marcar a data comemorativa do dia do ín- 1) Número de bolsistas de Doutorado Pleno;
dio às vésperas da comemoração dos 500 anos do 2) Número de bolsistas de Doutorado sandwich;
descobrimento do Brasil. 3) Número de bolsistas de Especialização;

Sala das Sessões, 10 dê março de 1999. - 4) Número de bolsistas de mestrado;
Deputado Aloizio Mercadante, PT/SP - Deputado 5) Número de bolsistas de Pós-Doutorado;
José Genoíno, Líder do PT. 6) Número de bolsas suspensas em 1999;

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 7) Orçamento disponível para manutenção e a
Nl! 144, DE 1999 concessão de bolsas de doutorado e de pós-gradua-

(Do Sr. Inácio Arruda) ção;
Solicita informações ao Ministro de 8) Valores médios das respectivas bolsas.

Estado da Cultura sobre o novo modelo de Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
gestão do patrimônio cultural brasileiro. Deputado Inácio Arruda, PCdoB - CE.

Senhor Presidente, REQUERIMENTO N!! ,DE 1999
Com fundamento no art. 50 inciso 2º, da Cons- (Do Sr. Inácio Arruda e outros)

tituição Federaí, e no art. 115 inciso 12, Regimento Solicita a realização de Sessão Sole-
Interno, solicito a Vossa Excelência, que seja enca- ne pelo transcurso dos 20 anos da Anis-
minhado ao Ministro da Cultura, pedido das seguin- tia no Brasil aprovada pelo Congresso
tes informações: Nacional em agosto de 1979.

1) Cópia da proposta de novo modelo de ges-
tão do patrimônio cultural brasileiro; Senhor Presidente,

2) Quais as novas atribuições do Instituto do Com fundamento no art. 68 do RICD, solicita-
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; mos a Vossa Excelência a realização de Sessão So-

3) Quais as atribuições do Programa Iene pelo transcurso dos 20 anos da Anistia aprova-
MONUMENTA; da pelo Congresso Nacional em agosto de 1979.

4) Quais os recursos financeiros destinados ao Justificação
Programa MONUMNTA;

5) Quais os recursos financeiros destinados ao Transcorria o ano de 1979. O movimento pela
IPHAN; Anistia ganhava corpo na sociedade, pari passu à

6) Qual a finalidade e atribuições da Secretaria crescente indignação dos brasileiros com a perma-
do Patrimônio; nência do regime de exceção inaugurado em 1964.

7) Qual a posição deste Ministério em relação No dia 27 de junho de 1979, este ambiente social
ao Decreto-Lei nl! 35 de 30 de novembro de 1937; leva o regime militar a encaminhar ao Congresso um

8) Quais as providências adotadas para a mod- anteprojeto de anistia limitada, recebido com a con-
ernização e reforço técnico do IPHAN; denação do seu teor pela OAB e por uma greve de

9) Existe estudo no âmbito deste Ministério no fome de 15 presos políticos. O senador Teotônio Vi-
sentido de transformar IPHAN em Agência Executiva. leia, dissidente da Arena e presidente da Comissão

Sala das Sessões, 10 de março de 1999. - Mista do Congresso Nacional que examina a propo-
Deputado Inácio Arruda, PCdoB - CE. sição, visita todos os preços políticos do País ("Cada

_ vez mais aumenta meu respeito por esses rapazes",
REQUERIMENTO DE INFORMAÇAO afirma), faz sua defesa e prega a Anistia Ampla, Ge-

NI! 145, DE 1999 ral e Irrestrita.
(Do Sr. Inácio Arruda) O Congresso Nacional, contudo, no dia 22 de

Solicita informações ao Ministro da agosto, aprova a Lei de Anistia (parcial, restrita e re-
Ciência e Tecnologia sobre a manuten- cíproca), rejeitando por apenas cinco votos (206
ção e a concessão de bolsas de doutora- contra 201, dos quais 15 de arenistas rebeldes) uma
do e de pós-doutorado no exterior. emenda do deputado Djalma Marinho que estende a



PROJETO DE LEI N2 250, DE 1999
(Do Sr. Deputado Edinho Araújo)

q projeto ora apresentado pretende oferecer
condições para que a atividade desportiva realmente
se desenvolva no País. Empresas e pessoas físicas
que patrocinarem atletas ou clubes, ou que fizerem

Art. 32 O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei, em até 60 (sessenta) dias, contados
a partir de sua publicação.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 512 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Cria incentivo fiscal para a realiza
ção de doações e investimentos em ativi
dades desportivas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica instituído o incentivo fiscal às pes

soas físicas e jurídicas que destinarem recurso para
a .realização de atividades desportivas, definidas em
regulamento, na forma prevista na presente lei.

Art. 212 O contribuinte, pessoa física ou jurídica,
poderá deduzir do lucro tributável ou dos rendimentos
brutos computados para efeito de determinação da
base de cálculo do imposto de renda, os valores cor
respondentes às doações, patrocínios e investimentos
realizados em favor de atleta ou de pessoa jurídica
com finalidade desportiva, sem fins lucrativos.

Parágrafo primeiro. A dedução a que se refere
o caput deste artigo não poderá exceder, em cada
exercício financeiro, a 5% (cinco por cento) do lucro
tributável, no caso da pessoa jurídica, ou a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos, no caso da pes
soa física.

Parágrafo segundo. As contribuições não de
duzidas no exercício financeiro correspondente,'
em razão do limite do parágrafo anterior, poderão
ser deduzidos no exercício financeiro subseqüen
te.
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anistia a todos os punidos pelo regime militar. A lei é redemocratização, alguns desses preceitos foram
sancio!1a.da pelo general-presidente João Batista Fi- resgatados e, neste sentido, a Sessão Solene' que
gueiredo· no dia 28 de agosto de '1979 e, no dia se- sugerimos para o mês de agosto de 1999 registrará
guinte, 12 dos 54 presos políticos deixam o cárcere. avanços e pendências históricas eS'senciais para a
O general, de início descartara a idéia da Anistia, consolidação da democracia no Brasil. É uma oca-
acenando com a revisão de punições. A conferência sião de significativa importância para o presente e
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) declara-se fa- para o futuro do nosso País.
vorável. A "linha dura" e o aparato repressivo repre- Sala das Sessões, 10 de março de 1999. -
sentado pelo general Emílio Garrastazu Médici e pelo Deputado Inácio Arruda - PT/BA - Deputado Aldo
torturador Sérgio Femando Paranhos Fleury rejeitam Rebelo - Walter Pinheiro - Miro Teixeira.
qualquer mudança. Mas, naquele momento, os exila
dos que retornavam já não eram constrangidos a de
por na Polícia Federal e a legislação apenas referenda
um novo quadro político.

Apesar das limitações do projeto aprovado, no
entanto, foi legitimado o retorno dos exilados e o
reaparecimento dos· clandestinos. O STM declara
anistiados 316 réus processados de acordo com a
Lei de Segurança Nacional (LSN). A volta dos exila
dos ocorre desde o início de 1979. Reingressam no
Brasil, ao longo do ano, personalidades como Leonel.
Brizola, Miguel Arraes, Márcio Moreira Alves, 'João
Amazonas, Diógenes Arruda Câmara, Gregório
Bezerra, Hércules Correia, entre outros, recebidos
com grandes manifestações populares.

Esta foi uma conquista histórica do povo brasi
leiro. O movimento pró-Anistia, surgido em fevereiro
de 1975, foi iniciado pela Sra. Terezinha Zerbini, es
posa de um general cassad6,. que fundou em São
Paulo o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA). A
OAB incorporou a idéia e os exilados da Europa e da
América formaram 19 comitês. Em Portugal, grandes
atos pela..Anistia reagiram ~ chacina da Lapa e ao
assassinato do jornalista Vladimir Herzog. A 29°
Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), em 1977, pede a volta dos cien
tistas cassados e exilados, simultaneamente ao 12

Encontro Nacional pela Anistia.
Em 1979, os Comitês Brasileiros pela Anistia

(CBAs) impulsionam grandes atos nos meses de ju
lho e agosto, promovendo abaixo-assinados; deba
tese passeatas nas grandes cidades, estendendo
faixas pró-anistia nos estádios. A maior manifesta·
ção, no Rio, reúne 20 mil pessoas no dia 14 de
agosto. Os presos políticos do Rio iniciam uma gre.,
ve de fome com adesões no Ceará, Pernambuco e
São Paulo.

A Anistia deveria ser Ampla para abranger to
dos os perseguidos pelo regime militar; Geral,' para
restituir-lhes todos os direitos; Irrestrlta,".para asse.,'
gurar plenamente aos anistiados a situação que pre
cedeu a perseguição política. Paulatinamente, com a
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doações e invéstimentos para os esportes, terão re- ciando, pelo menos a,rre<!adação global e
dução -do' imposto de renda. transferência efetuada para as áreas de

O Brasil é Um país no qual o esporte tem um saúde e previdência social e os respecti-
lugar de destaque. No entanto, se já temos alcança- vos saldos anuais, por Unidade Federativa,
do grandes conquistas, especialmente nos esportes de acordo com os critérios de classificação
mais tradicionais, isso se deve mais à vitalidade e funcional-programática, até o último nível
força de vontade de nossos atletas do que a uma de detalhamento, classificação econômica
ação organizada e institucional do poder público. ,e respectivos grupos de despesas.

A profissionalização das atividades desporti-- ExceJentíssimos Senhores Ministros da Fazen-
vas, que permitiria aos nossos atletas melhores con- da, Saúde e Previdência Social:
dições para treinar e aprimorar seu talento, é ainda
um objetivo a ser atingindo. -Cómo parlamentar eleito pelo PMDB do Estado

Além disso, é fato notório que a atividade des- de Goiás, dirijo-me a V. Exlls para expor e reivindicar
portiva é fundamental para que o ser humano desen- o seguinte:
volva plenamente suas capacidades, inclusive a inte- No momento em que um novo ajuste fiscal re-

·Iectual. O indivíduo que pratica esportes conquista o cai sobre a sociedade brasileira, e a CPMF - com
autocontrole e aprende o valor da disciplina. A auto- toda a sua comulatividade e regressividade - volta a
estima, a resistência e o dinamismo são outras virtu- gravar as transações que as pessoas são obrigadas
'des alcançadas com a prática do esporte. a realizar por via bancária, impõem-se, que se esta-

Ter a convicção de que a vitória depende do beleçam algumas condições ao Poder Executivo,
esforço, denunciar a própria falta, admirar o adver- para que o contribuinte possa acompanhar a aplica-
sário, cultivar sua amizade fora das quadras, traba- ção dos recursos arrecadados.
Ihar em equipe, são atitudes e sentimentos da práti- São inúmeras, no passado e no presente, as
ca esportiva que merecem ser exaltados em todos denúncias de utilização dos recursos provenientes
os níveis, seja nas escolas, nos bairros, nos clubes da cobrança, primeiro, do IPMF e, mais recente-
e nas empresas. mente, da CPMF em outras áreas da Administra-

Sociologicamente, já está também demons- ção Federal.
trado que o esporte é'uma alternativa saudável e A falta de transparência sobre a destinação e
eficaz para o combate à violência, já que a ativida- utilização dos recursos impediu, até hoje, que se pu-
de desportiva reduz a tensão, a agressividade e o desse sequer fazer uma avaliação dos resultados da
stress. instituição deste tributo.

A exemplo do incentivo à cultura, que elevou O objetivo da presente Indicação é garantir me-
o cinema e a música do Brasil a patamares inter- canismos de transparência para que a sociedade
nacionais, a aparente perda de receita do poder possa acompanhar a aplicação dos recursos e justifi-
público será seguramente compensada com a re- car, assim, a imposição de mais uma contribuição
velação de novos talentos e, por conseqüência, o em um sistema tributário com uma das cargas mais
maior envolvimento da sociedade nas atividades altas do mundo. O demonstrativo mensal permitirá à
desportivas, o que ensejará indiretamente novas Câmara dos Deputados, através das Comissões an-
fontes de receita. teriormente mencionadas, acompanhar e divulgar os

PeJas razões aduzidas, espero contar com o resultados financeiros e orçamentários da CPMF,
apoio dos nobres pares. 'viabilizando informações para o contribuinte e um

Sala das Sessões, 1O de março de 1999. - mecanismo seguro e democrático para a transparên-
Deputado Edinho Araújo. cia na utilização dos recursos.

INDICAÇÃO Nl! 57, DE 1999 Por tais razões entenãemos que a solicitação
(Do Senhor Deputado Euler Morais) " contida nesta Indicação que agora se pretendees-

Requer aos Ministérios da Fazenda, tabelecer poderá, inclusive após os 36 (trinta e Seis)
Saúde e Previdência Social através de meses de cobrança da CPMF, levar à convicção
seus órgãos competentes, o encaminha- dos beneffcios da sua perenização, contribuindo,
mento, até o finaldomês subseqüenté ao' até, mesmo, para a reestruturação do Sistema Tri-

'da cobrança, de demonstrativos detalha- butário Nacional.
:'dos sobre' a movimentação e destinação Sala das Sessões, 9 de março de 1999. -
-dos recursos relativos 'à CPMF, 'evidén- Deputado Euler Morais.



Bloco

PSB/PCdoB

PARÁ

PSDB
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PFL
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PFL
PT
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AMAPÁ

PSDB
PFL
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PPB
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PPB

RONDÔNIA

PSDB
PTB

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PFL
PCdoB

Marinha Raupp
Nilton Capixaba

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
Paudemey Avelino
Vanessa Grazziotin
Presentes do Amazonas: 5

Antonio Feijão
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 2

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Valdir Ganzer
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 10

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Luciano Castro
Roberto Araújo
Presentes de Roraima: 6
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO I) solicito cópia do documento' que formaliza
Nº 146, DE 1999 essa parceria;

(Do Deputado Milton Temer) m) a participação da Previ na gestão daquelas

Solicita informações ao Sr. Ministro Teles depende da formalização de algum documento
da Fazenda sobre denúncia de irregulari- com o Opportunity?
dades cometidas pela PREVI na privatiza- n) se positivo, por que esse documento não foi
ção da Tele Centro Sul, Telemig Celular e formalizado ainda e qual a relação do mesmo com
Tele Norte Celular. os R$7.000.000,00 pagos anualmente pela Previ ao

Opportunity?
Sala das Sessões, 10·de março de 1999. 

Deputado Milton Temer.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada
mais haveDdo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido

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

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) procede a denúncia publicada pela imprensa
de que a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI, contrariamente ao que foi
decidido pela sua diretoria, firmou contrato com o
Banco Opportunity comprometendo-se a pagar
R$7.000.000,00, por ano como "taxa de administra
ção" por conta da sua participação no processo de
privatização da Tele Centro Sul, da Telemig Celular
e da Tele Norte Celular?

b) quais as providências tomadas pelo Ministé
rio com vistas a esclarecer a apurar as responsabili
dades sobre essa irregularidade?

c) quem foi o responsável pelo pagamento
desses R$7.000.000,00 anuais, contrariamente ao
decidido pela Diretoria da Previ?

d) o que está fazendo o Ministério, o Banco do
Brasil e a Previ para tornar nulo esse contrato irregu
lar e para reaver os valores já pagos?

e) solicito cópia da ata onde consta a decisão
contrária da Diretoria'da Previ e do contrato através
do qual vem sendo pagos os tais R$7.000.000,00
anuais?

f) qual o tratamento que vem sendo dado à
correspondência DIPLA 99/003, de 03-02-99, atra
vés da qual o Diretor Arlindo Magno de Oliveira de
nunciou a irregularidade?

g) o Sr. Arlindo ainda é Diretor da Previ?
h) se negativo, quando ele saiu e por que saiu

da Diretoria da Previ?
i) solicito cópia da carta DIPLA 99/003, de

03-02-99, assim como dos despachos e pareceres
emitidos em sua razão até o momento?

j) solicito cópia do processo de auditoria que
está apurando o assunto, internamente na Previ;

k) quais os termos que regem a parceria entre
a Previ e o Opportunity para a aquisição daquelas
Teles?
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PPB
PFL

Enivaldo Ribeiro
Wilson Braga
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Carlos Batata PSDB
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Ademir Lucas
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ALAGOAS
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José Thomaz Nonô PSDB
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE

Augusto Franco PSDB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
Marcelo Déda PT
Sérgio Reis PSDB
Presentes de Sergipe: 5

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PDT
Geddel Vieira Lima PMDB
Geraldo Simões PT
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
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Presentes da Bahia: 18
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PMDB
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PT
PFL
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PSDB
PL PlJPSTIPSl..JPMNlPSD
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PSDB
PCdoB
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PSDB
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PSDB
PFL
PSDB
PSDB
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PT
PMDB

TOCANTINS

PFL
PMDB
PSDB
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PMDB
PFL
PPB
PFL
PFL
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PSDB
PSDB
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Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 4

Antônio Jorge
Igor Avelino
Paulo Mourão
Presentes do Tocantins: 3

Albérico Filho
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Francisco Coelho
Paulo Marinho
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Presentes do Maranhão: 9

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Arnon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
José Pimentel
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 12

PIAuí
PSDB
PFL
PFL
PFL
PT

Avenzoar Arruda
Damião Feliciano

Átila Lira
Ciro Nogueira
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias

-Presentes do Piauí: 5
RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 3
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João Coser PT
Magno Malta PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Presentes do Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSl.JPMf\UPSD
Eber Silva PDT
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
João Sampaio PDT
Luiz Salomão PDT
Luiz Sérgio PT
Mattos Nascimento PMDB
Milton Temer PT
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCdoB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 13

PSB/PCdoB

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PMDB

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal: 4

GOIÁS

MATO GROSSO

DISTRITO FEDERAL

Barbosa Neto
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 9

Celcita Pinheiro PFL
Murilo Domingos PTB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 4

Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
Celso Giglio PTB
Delfim Netto PPB
Ermerson Kapaz PSDB
Femando Zuppo PDT
Iara Bemardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
José de Abreu PSDB
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PL Pl...JPST/PSIJPMf\UPSD
Milton Mont PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PDT
Neuton Lima PDT
Paulo Lima PFL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Robson Tuma PFL
Valdemar Costa Neto PL Pl...JPST/PSIJPMNlPSD
Zé índio PPB
Presentes de São Paulo: 37

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

SÃO PAULO

PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PT

Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Aloysio Nunes Ferreira
Angela Guadagnin
Antonio Palocci

Aracely de Paula PFL
Carlos Mosconi PSDB
Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Lincoln Portela PST
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Romel Anízio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Presentes de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO
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SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Luci Choinacki PT
Serafim Venzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 3

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marisa Serrano PSDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes d; Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL

PT

Bloco

PSB/PCdoB

PERNAMBUCO

Sérgio Guerra PSB
Total de Ausentes: 1

Darcísio Perondi PMDB
Fernando Marroni PT
Henrique Fontana PT
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Pompeo de Mattos PDT
Synval GuazzeJli PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 12

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Total de Ausentes: 2
Partido

ALAGOAS

Talvane Albuquerque Neto PTN
Total de Ausentes: 1 .

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - En
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 10, às 20 horas, e 50 mi
nutos, com a seguinte

PSDB
PT
PMDB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL

Basílio Villani
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Max Rosenmann
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor Oliveira Filho
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 10

Adão Pretto

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 20 horas e 50 min.)

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 637-B, DE 1999
(DO SENADO FEDERAL)

Continuação da votação, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição na 637-A, de
1999, que prorroga, alterando a alíquota, a
contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade, contra os votos
dos Deputados Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia, José
Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ricardo Barros
e Colbert Martins e, em separado, dos Deputados

Jarbas Lima, Coriolano Sales, José Genoíno e Nilson
Gibson (Relator: Sr. Aloysio Nunes Ferreira); e da
Comissão Especíal, pela aprovação desta e, pela
admissibilidade e, no mérito, peJa rejeição das
emendas nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12
apresentadas na Comissão, contra os votos dos
Deputados Antonío Carlos Biscaia, Avenzoar Arruda,
Fernando Ferro, Geraldo Magela, José Roberto
Batochio, Eduardo Campos e Marcos Cintra.
Apresentaram votos em separado os Deputados José
RobertoBatochio, Luiz Antonio Fleury, Marcos Cintra,
Eduardo Campos e Euler Morais, e voto em separado
apresentado em conjunto pelos Deputados Angela
Guadagnin, Arlindo Chinaglia, Dr. Rosinha, Geraldo
Magela, Antonío Carlos Bíscaia, Avenzoar Arruda e
Fernando Ferro. Não foram aprovados nenhum dos
destaques apresentados. A emenda na 11
apresentada na Comissão foi considerada
insubsistente por não conter o número mínimo de
assinaturas na forma do artígo 202, § 30, do
Regimento Interno (Relator: Sr. Pauderney Avelino).

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.)
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Ata da 16ª Sessão Extraordinária, noturna,
em 10 de março de 1999

Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente - Heráclito Fortes, 19 Vice-Presidente

PSB/PCdoB

AMAZONAS

PSDB
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PFL
PCdoB

Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB
Presentes do Pará: 17

Arthur Virgílio
Átila Lins
Francisco Garcia
José Melo
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Presentes da Amazonas: 8

Ás 20 HORAS E 50 MINUTOS COPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

Partido RONDÔNIA

POT
PMOB
PDT
PFL
PSOB
PTB
PFL
PSDB

Agnaldo Muniz
Confúncio Moura
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior
Marinha Raupp
Nilton C.apixaba
Oscar Andrade
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondônia: 8

Bloco

RORAIMA

PPB
PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PPB

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa
Roberto Araújo
Presentes de Roraima: 8

ACRE

PFL
PFL
PPB
PMOB
PT
POT
PT
PFL

TOCANTINS

Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo .'

Hildebrando Pascoal
IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 8

Antônio Jorge PFL
Darci Coelho PFL
Freire Júnior PMDB
Igor Avelino PMOB .,
João Ribeiro PFL
Osvaldo Reis POMB
Pastor Amarildo' ;PPB.'
Paulo Mourão . PSOB
Presentes do Tocantins: 8

MARANHÃO
PMOB
PPB

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PFL
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

Anivaldo Vale
Babá .
Oeusdeth Pantoja
Elcione BarbaJho
Gerson Peres .
Jorge Costa
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos

Antonio Feijão
Badu Picanço
Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelaes
Jurandir Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 8

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB
PMDB
PMDB
PTB'
PSDB
PSDB
PT
PFL
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RIO GRANDE DO NORTE

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSDB
PMDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca

Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PF.L
Múcio Sá . PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 8

PERNAMBUCO

Antônio Geraldo PFL
Armando Monteiro PMDB.
Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PSB
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
Jo~é Chaves PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luciano Bivar PSL Pl..JPSTiPSl.JflM\WSD
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST PlJPSTJPSLJPM~

Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Presentes de Pernambuco: 22

ALAGOAS
PTB
PPB
PSB PSB/PCdoB
PMN PI..JPST~

PSDB
PSD PI..JPST~

PMDB
PPS

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
Givaldo Carimbão
João Caldas
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 8

SERGIPE

Adauto Pereira
Armando Abflio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 11

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PMDB
PFL
PMDB
PPB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

Ana Catarina
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Anfbal Gomes
Antonio Cambraia
Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunfcio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 21

Átila Ura
B.Sá
Ciro Nogueira
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themfstocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Paluí: 9

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira· PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PDMB
Remi Trinta PL Pl.JPSTIPSlJPMWPSD
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhio: 18

CEARÁ
PSDB
PL PlIPSTJPSlJPMWPSD
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB
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Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahin Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PST PI.JPST!PSI.JPfvNPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiros PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL PL./PST/PSL./PMNlPSD
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Zezé Perrella PFL
Presentes de Minas Gerais: 53

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PS[)B
Feu Rosa PSDB
João Coser ,P,T' ,
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus,Vicente PSDB
Max Máuro ' PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito, $anto: 10

PSB/PCdoB

PPS
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

BAHIA

PFL
PFL
PDT
PL PL./PST/PSl..IPMNlPSD
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB PSB/PCdoB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PT
PPB

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB

, PMDB
PFL
PSDB ,
PL PL./PST/PSUPMNlPSD
PFL
PSDB

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
CÇlboJ.úlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi

Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 8

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
JairoAzi
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 39
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PSOB
PT
PT
PP8
PSOB
PPB
PL PUPSTIPSUPMNlPSO
PTB
PPB
PFL
PPB
PSf PlJPSTiPSI.JPMNPSD
PPB
POT
PTB
PMOB
PT
PSOB
PSB PSB/PCdoB
POT
PSOB
PFL
PT
PT
PPS
PT
PMOB
PSOB
PT
PT
PT
POT
PSOB
PMOB
PTB
PSB PSB/PCdoB
PFL
PMOB
PL PUPSTIPSUPMNlPSD
PFL
PMOB
PFL
PPB
PTB
POT
PSOB
PFL
PT
PT
PPB.
PFL
PFL
PSOB
PSOB
PT
PPB
PL PUPSTIPSUPMNlPSD

. PPB

Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauei Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Or. Hélio
Ouilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
Emerson Kapaz
Evilásio Farias
Fernando Zuppo
Franco Montoro
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Dirceu
José Genofno
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine PoseUa
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Montl
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi
Paulo Uma
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson'Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Oória
Teima de Souza
VadãoGomes
Valdemar Costa Neto
Wagner Salustiano

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

Albérto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
~zlo Mercadante
Aloysio Nunes Ferreira
André Banass!
Angela Guadagnln
Antonio Carlos Pannunzio

RIO DE JANEIRO
AIcIone Athayde PPB
~rCabral PFL
Alexandre Santos PSOB
Almerlnda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Blscaia PT
Arolde de Oliveira PFL
'Ayl1on Xerez PSOB
8Iapo Rodrigues PL. PlJPSTJPSl.JPMNflSD
Carlos Santana fT
C8Iso Jacob POT '
Coronel Garcia PSOB
DIno Femandes PSOB
Dr.Heleno PSOB
I;b8r Silva POT
~rdo Paes PFL
E\JrIco Miranda PPB
Femândo Gabeira PV
ff!m..ando Gonçalves PTB
'*Rosa PMOB
~ Bolsonaro PPB "
Jariétlra Feghali PCdoB
Joio Mendes PMOB
JâãO Sampaio POT
J.orge Wilson PMOB
Jos; Carlos Coutinho PFL
Laura Cameiro PFL
LUfz Eduardo PSOB
Luiz Ribeiro PSOB
LUiz Salomão POT
Luiz Sérgio PT
Mareio Fortes PSOB
Mattos Nascimento PMOB
MIlton Temer PT
Miro Teixeira POT
Pastor Valdeci PSf RJflST~

r~uloBaltazar PSB PSB/PCdoB
Paulo de Almeida PPB
Paulo Feij6 PSOB
RJéardo Maranhão PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrlgo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSOB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Vivaldo Barbosa POT
Wanderley Martins I 'POT
'IU8nte. do Rio de Janelr:o: 46

SÃO PAULO

PSOB
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PSOB
PT
PSOB
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Xico Graziano PSDB
Zé índio PPB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 70

MATO GROSSil)

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSOB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho RTB
Pedro Henry PSD8
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PMDB
Presentes do Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz pedoS
Alberto Fraga PMOB
Geraldo Magela PT
Maria Abadia PSDB
Pastor Jorge PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 8

pFL
PSDB
PTB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPB
PPS
PFL
PFL
PFL

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PMDB
PDT

Adão Pretto
Airton Dipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
Enio Bacci

SANTA CATARINA

Antônio Cai10s Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 16

F\kton Ro\!sda
Basilio Viliani
da Princesa
Dilceu Sperafico
DI'. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
Ivanio Guerra
.José Borba
José Carlos Martinez
.José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Pastor OliveiraFilho
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Valdomiro Meger
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 30

P88/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PMDB
PMDB
PSOB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMOB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL
PFL

PARANÁ

PFL
PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo

Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 8



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 1] 08793

Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luís Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PST AJPST~

Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 31

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A lis
ta de presença registra o comparecimento de 511
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

o SR. PAES LANDIM, servindo como 2º se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A

Mesa solicita aos Srs. Parlamentares que façam no
vamente o registro das suas presenças.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exll a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei "não". Fico grato pejo
registro. .,

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão dô orador.) - Sr. Presidente, na última
votação da sessão anterior, meu voto foi "sim".

O SR. IGOR AVELINO (PMDB - TO. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto foi "não".

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação o voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Será
feito o registro.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa terá de aguardar que os Srs. Parlamentares
registrem suas presenças, para que possamos dar
início ao processo de votação, o que só ocorrerá
quando houver 308 Srs. Deputados, quorum exigido
para votação de emenda constitucional.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB solicita à
sua bancada que acorra ao plenário e marque pre
sença, a fim de que continuemos apreciando as ma
térias pautadas. Teremos ainda cinco votações.

O PPB solicita à sua bancada que compareça
ao plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal, através de seu Líder, solicita à sua
bancada que registre novamente a presença, para
que iniciemos a votação deste novo destaque.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa solicita aos Srs. Deputados que se encontram
em seus gabinetes ou em outras dependências da
Casa que compareçam ao plenário para o registro
de suas presenças, a fim de darmos início à Ordem
do Dia.

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

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra. .-

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria re
gistrar, na votação anterior, meu voto, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
feito o registro.
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IV- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:
Partido

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PMDB
PFL
PPB
PSDB
PSB PSB/PCdoB
PFL
PFL
PL PIJPSTIPSUPMN/PSD
PSDB
PSDB

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB

CEARÁ

PSDB
PL Pl!PSTIPSIJPMN/PSD
FMB A..tPSfffi.Rvt.JPS)
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB

PARAíBA

PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL

PERNAMBUCO

PMDB
PSDB
PSB
PFL
PFL

Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins:6

MARANHÃO

Albérico Filho
Costa Ferreira
Eliseu Moura
João Castelo
José Antonio
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Remi Trinta
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Presentes do Maranhão: 10

Armando Monteiro
Carlos Batata
DjalmaPaes
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco

Átila Lira
B.Sá
Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Themístocles Sampaio
Presentes do Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL
Lavoisier Maia PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 2

Adauto Pereira
Armando Abilio
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Inaldo Leitão ----
Marcondes Gadelha
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 7

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Chiquinho Feitosa

.Léo Alcântara
Manoel Salviano
Raimundo Gomes de Mattos
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 10

Bloco

PARÁ

PT
PFL
PPB
PMDB
PTB
PSDB
PT
PT
PSDB

ACRE

PFL
PPB
PMDB
PDT

AMAPÁ

PSDB
PFL
PTB
PSB PSB/PCdoB
PMDB
PFL

RORAIMA

PFL
PFL
PFL
PPB

RONDÔNIA

PSDB
PTB
PSDB

AMAZONAS

i;>FL
PFL
PFL

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa
Robério Araújo
Presentes de Roraima: 4

Antonio Feijão
Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 6

Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Sérgio Carvalho
Presentes de Rondonia: 3

Antônio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo

José Melo
Pauderney Avelino
SilasCâmara
Presentes da Amazonas: 3

Babá
Deusdeth Pantoja
Gerson Peres
Jorge Costa
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Valdir Ganzer
Zenaldo Coutinho
Presentes do Pará: 9

IIdefonço Cordeiro
João Tota
Márcio Bittar
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 4

TOCANTINS

PFL
PFL
PMDB
PMDB
PPB
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MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PL Pl./PSTIPSLlPMf\WSD
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PSDB
PFL

PSB/PCdoB

PFL
PT
PFL
PL PUPST/PSUPMNlPSD
PFL Pl.JPSTiPSLPMN'PSD
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PV
PTB
PMDB
PPB
PMDB
PDT
PMDB
PSDB
PMDB
PST PI.JPST~

PSIJ3 AJ=lST~

PSB PSB/PCdoB
PPB
PSDB

Fernando Diniz PMDB
Glycon Terra Pinto PMDB
Herculano Anghinetti P~B

Ibrahim Abi-Ackel PPB
José Militão PSDB
Lincoln Portela PST Pl.JPSTJPSI.JPMNPSD
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Maria Lúcia PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Philemon Rodrigues PMDB
Rãfãel Guerrà PSDB
Roberto Brant PSDB
Romel Anízio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Vittório Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Nilton Baiano PPB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral
Antonio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Coronel Garcia
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa
Jair Bolsonaro
João Mendes
João Sampaio
Jorge Wilson
Luís Eduardo
Mattos Nascimento
Pastor Valdeci
Pastor Valdeci
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo Feijó

PSB/PCdo,?

PSB/PCdoB

PIJPSTiPSLflfvNPSD

BAHIA

PL PlJPSTJPSlIPMf\1IPSD
PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PT

SERGIPE

PSDB
PMDB
PPS
PMDB
PSDB
PT
PSB/PCdoB
PSDB

ALAGOAS

PSB
PSDB
PPS

Givaldo Carimbão
José Thomaz Nonô
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas: 3

José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PFL
Luiz Piauhylinó . PSDB
Marcos de Jesus' PST
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PPB
Presentes de Pernambuco: 12

Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 8

Eujácio Simões
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Azi
João Leão
Jonival Lucas Junior
José Carlos Aleluia
José Ronaldo
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Pastor Reginaldo de Jesus
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 19

Ademir Lucas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Cabo Júlio
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
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PSB/PCdoB

GOIÁS

PMDB
PSDB
PMDB
PMDB

PARANÁ

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

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
FlávioArns
Gustavo Fruet
íris Simões
Ivânio Guerra
José Carlos Martinez
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Pastor Oliveira Filho
Ricardo Barros
Valdomiio Meger
Werner Wanderer
Presentes do Paraná: 16

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Gervásio Silva PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Luiz Mainardi PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PFL
Synval Guazzelli PMDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 16

Geovan Freitas
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
No~erto Teixeira
Presentes de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

MATO GROSSO

Alberto Goldman PSDB
Alberto Mourão PMDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Arnaldo Madeira PSDB
Bispo Wanderval PTB A.iPST1PSL.JPMN'PSD
Bispo Wanderval PL PLJPSTJPSLJPMN-'PSD
De Velasco PST A.iPST1PSL.JPMN'PSD
De Velasco PA:N'\ AJPSTJPS.Rvt.JPS)

Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PMDB
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PSDB
Franco Montoro PSDB
João Herrmann Neto PPS
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Luiza Erudina PSB
Maluly Netto PFL
Maro~oBa~~ri PMDB
Marcos Cintra PL PUPSTIPSUPMNiPSD
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Luizinho PT
Robson Tuma PFL
Sampaio Dória PSDB
Valdemar Costa Neto PFL Pl.JPSfJPSl.JPM!'WSD
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Presentes de São Paulo: 37

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Presentes de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Pastor Jorge PMDB
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 4

Roberto Jefferson PTB
Rubem Médina PFL
Simão Sessim PPB
Presentes do Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO



-1-'
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 637-B, DE 1999
(Do Senado Federal)

_ Continuação da votação, em, primeiro
·tumo, da Proposta ç:fe Emenda à Constituição
nQ 637-A, de 1999, que prorroga, alterando,a
alíquota, a cOl1tribu!ção de valores e-de crédi
tos e direitos de natureza financeira, a que se
refere o art. 74 do Ato das, Disposições Consti
tucionais Transitórias; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela admissibilidade, contra os votos dos
Deputados Aldo.' Arantes, Arlindo Chinaglia,
José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ri
cardo Barros e Colbert Martins e, em separa
do, dos Deputados Jarbas Lima, Coriolano
Sales, José Genoíno e Nilson Gibson (Relator:
Sr.' Aloysio Nunes Ferreira); eda Comissão
Especial, pela aprovação desta e, pela admis
sibilidade e, no mérito, 'pela rejeição das
emendas nQs 1,' 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10 e 12
apresentadas na Comissão, contra os votos
dos Deputados Antonio Carlos Biscaia, Aven~
zoar Arruda,"Femando Ferro, Geraldo Magela,
José Roberto Batochio, Eduardo Campos e
Marcos Cintra. Apresentaram votos em sepa
rado os Deputados José Roberto Batochio,
Luiz Antonio Fleury, Marcos Cintra, Eduardo
Campos e Euler Morais, e voto em' separado
apresentado em conjunto pelos Deputados
Angela Guadagnin, Arlindo Chinaglia, Dr. Ro
sinha, Geraldo. Magela, Antonio 'Carlos Bis
caia, Avenzoar Arruda e Fernando Ferro. Não
foram aprovados nenhum dos destaques
apresentados. A emenda nQ 11 apresentada
na Comissão foi considerada insubsistellte por

,não ter o número mínimo de assina~ura~' na
forma do art. 202, § 3Q

d~ Regimento Interno
(Relator: Sr. Pauderney Avelino).

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) ~ Há
sobre a Mesa a seguinte
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, O SR. PRESIDENTE (Heráclitio Fortes) - A Iis- Emenda Aglutinativa N2 5

ta de presença registra o comparecimento de 268 Nos termos do art. 122 do Regimento Interno e
Senhpres Deputados. com fundamento:

O SR. ,PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Vai- - 1) na Emenda substitutiva global de nQ10/99,
se passar à apreciação da matéria que está sobre a de autoria do Deputado Miro Teixeira e outros; e
mesa e da constante da Ordem do Dia. 2) no texto da Emenda nº 2199, do Deputado

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pompeu de Matos e outros.

Propomos a fusão do § 1Q da emenda 10 com
a emenda nº 2199, constituindo um só texto, verbis:'

§ 1Q - A alíquota máxima da contribui
ção, fixada em lei, será de vinte e cinco cen
tésimos por cento pelo tempo previ~to no
caput. Sendo o produto da arrecadação, an
tes de ser repassado ao Fundo Nacional de
Saúde, retido pelas instituições responsá
veis pela sua' cobrança, e creditado aos
Fundos Estadl:lais e Municipais, na propor
ção' percentual de 22,5 e 21,5, respectiva
mente, sem prejuízo dos outros repasses."

Assinatura - Miro Teixeira, Líder do PDT 
José Genofno, Líder do PT - Pompeo de Matos,
Vice-Líder do PDT.

O SR. PRESIDErllTE (Heráclito Fortes) - Con-,
cedo a palavra ao Deputado Arthur Virgílio para en
caminhar contrariamente. (Pausa.)

S. Ex!! abre mão da palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peç9 a
V. Ex~ que observe o quorum regimental.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Deputado, V. Ex~ fique tranqüilo.

, O SR. INÁCIO ARRUDA - Para encaminhar
se a votação, exige-se quorum. Para dis~utir, não.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 
Deputado, fique tranqüilo. '

O SR. INÁCIO ARRUDA - Estamos tranqüilos.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esta

mos com quorum para discussão; não estamos com
quorum de votação...

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, não
é discussão, é encaminhamento!

O SR. PRESIDEr"TE (Heráclito Fortes) 
para encaminhamento.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Se for para encami
nhamento da votação, não há quorum, no momentô,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A O SR. ARNALDO F.ARIA DE SÁ - Sr. Pres~

Mesa está atenta ao número, nobre Deputado. dente, V. ExD disse que oorador tinha desistido. Pôr
O SR. INÁCIO ARRUDA - Sei que a Mesa isso pedi a palavra para uma questão de ordem.. ' .

está atenta. Mas não há número para que haja enca- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - .Ntf.
minhamento de votação. bre Deputado Arthur Virgílio, tem V. Exll a palavra.. ".~

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Não Logo em seguida darei a palavra ao Deputa4P
há número para votação, nobre Deputado. Arnaldo Faria de Sá, para que levante sua questAo

O SR. INÁCIO ARRUDA - Para encaminha- de ordem. .' .~.
mento de votação. Não há encaminhamento de ou- O SR.'ARNALDO FARIA DE SÁ - Não quero
tra coisa! mais! ",

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
o encaminhamento há número. Não há número para a palavra o Deputado Arthur Virgílio, para enc8n'iil"
o início da votação. nhar a votação. . "

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a O SR. ARTHUR VIRGíliO - Sr. Presidente, te.
palavra para contraditar. ria muita honra em permitir que V. Ex!! ouvisse o 00-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem bre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
V. ExD a palavra. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) .... ,0

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG Sem revi- Deputado Arnaldo Faria de Sá desistiu da queitlo
de ordem. V. Ex' tem a palavra. .

são do orador.) - Sr. Presidente, no nosso entender, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ _ Sr. Preii-
há número, sim, para o encaminhamento. Apenas
não há número necessário para o início do processo dente, se o orador me permite, quero levantara
de votação. qu~stão de ordem. '

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Não O SR. ARTHUR VIRGíLIO - Permito, com mui-
há questão de ordem a ser respondida. ta honra.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, V. ExB O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
deve conceder a palavra aos Deputados inscritos. A uma questão de ordem, concedo a palavra ao' Sr.
questão de ordem é exatamente esta: que V. Exª dê Deputado Arnaldo Faria de Sá.
a palavra àqueles inscritos para encaminhar, já que O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
o número foi alcançado. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a discU$

são, V. ExD tem razão: pode se dar com quorum.de
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Exa- 257 Deputados. Mas encaminhamento de votaçio

tamente, nobre Líder.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden- faz parte da votação. Se faz parte da votação, ape

nas com quorum de 308 presentes podemos corne-
te, peço a palavra pela ordem. çar encaminhamento de votação. A própria ex~

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem são já diz: encaminhamento de votação. .
V. Ex

D
a palavra. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Artigc)

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. 83, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá. V.~
Sem revisão ao orador.) - Sr. Presidente, ti número como regimentalista... . .
regimental para encaminhamento é 257, a maioria O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, já foi
absoluta da Casa. atingido o quoruml Essa discussão é Obsoleta. .'

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. a palavra o Deputado Arthur Virgílio, para enCfJl1i-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - nhar a votação. ,
Deputado, há um orador na tribuna. Logo em segui- O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
da, concederei a palavra a V. Exª revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Sra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ'- Antes de o Deputados, a coerência manda que a base de apoio
orador ir à tribuna, peço a V. ExD a palavra para uma ao Governo repise sua opinião a favor de 0;38%,
questão de ordem. nós primeiros doze meses, e irretratavelmente ,apt-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Depu- nas nesse período, de alíquota para a CPMF.. ' "
tado, V. Ex!' me desculpe, mas o orador já foi anunciado. Creio que para nós funciona a lógica do ajuste

Tem a palavra o Deputado Arthur Virgílio, que fiscal e a de que temos um projeto encaminhandO 8
rrisnne> rk, ,..l ........n ,.,·,;... "t.~,~ ..,,,,r,-l,,, l.. ..,,~? ,;:> ('riR!? hrasileira. Portanto, qualquer me-
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dida, por mais justa e legítima que seja - por quem Vejo coisas aqui que não imaginava ver. Vou
legitimamente a adote. e a proponha -, sem dúvida, ler uma declaração dada por um eminente Líder des-
a nosso vér, é diversionista em relação ao objetivo fi- te Parlamento ao jornal Folha de S.Paulo. Pergun-
nal, que é o de votar na íntegra o projeto e o Relató- tado, S. Exª disse:
rio do Deputado Pauderney Avelino. Sou contra a CPMF, e sou contra porque sou

Aprovar essa matéria, fazendo todas as sinalizaçã- contra mesmo, não porque haja interesse que ele,
es para dentro e para fora, é para nós importante. É pre- Serra, não acerte. Serei um crítico das coisas erra-
ciso que se respeite essa ótica, para que, ao mesmo das que vierem para o Congresso e vou aplaudir as
tempo, possamos dar, com esse, um passo de gigante coisas certas. A indicação de Serra não foi do meu
na direção da retomada ~o crescimento econômico e das agrado. Pronto! Acabou!
provações por que está passando a Nação brasileira. Pergunta o jornal Folha de S.Paulo: "O senhor

Serei breve. Portanto, digo que nossa maioria vai votar contra a CPMF, mesmo com o Governo in-
é civicamente instada a votar a favor da manutenção sistindo da sua necessidade?" Responde o eminente
do texto original. e prócer Líder desta Casa:

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) Não há força humana que me faça apoiar. É um im-
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para posto injusto que taxa todos de forma igual. Se for preciso,

encaminhar a favor, tem a palavra o autor da maté- renunciarei ao cargo de Líder, mas não votarei a CPMF.
ria, Deputado Pompeo de Mattos. Com certeza, forças ocultas desceram ontem

O SR. POMPEO DE MATTOS (pOr - RS. no Parlamento Nacional. Ou a mão humana e forte
Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e de Fernando Henrique fez o eminente Líder mudar
Srs. Deputados, ontem à noite, enquanto o povo de posição, ou, quem sabe, o eminente Líder vai re-
brasileiro dormia, o Congresso Nacional, pela sua nunciar hoje à Liderança do seu partido, eminente
esmagadora maioria, fazia uma sangria desatada na Líder Inocêncio Oliveira, a quem admiro, conheço,
conta, no saldo bancário, nas economias, na pou- respeito. Aliás, nos anos de Parlamento no Rio
pança, no salário, enfim, nos ganhos de cada um Grande eu o via pela televisão e o tinha - e espero
dos trabalhadores da nossa Pátria. tê-lo ainda - como um homem de palavra, de bem,

Há um ditado que diz: vão-se os anéis e ficam os como efetivamente o é. Mas tenho dúvida sobre qual
dedos. Estamos numa fase de tentar salvar os anéis, palavra vale: se o discurso de S. Exª ontem à noite,
porque os dedos já se foram. É nessa ânsia de salvar se a declaração dada à Folha de S.Paulo, em 25 de
um pouco do dinheiro - que se imaginava fosse para a março de 1998, ou se se trata apenas de uma ques-
Saúde; e sabemos que não vai, vai para o FMI, para o tão de ocasião, de momento, de oportunidade.
estrangeiro, para pagamento de juros da dívida - que Esta é questão, e a Nação precisa de esclare-
estamos propondo esta emenda, que procura reter nos cimentos, sob pena de vivermos neste Parlamento
Municípios e Estados, no ato da arrecadação, 21,5% e uma aparência, uma falsidade.
22,5%, nos moldes como hoje é repassado o FPM. De Vamos aprovar falsamente a CPMF para a
tal maneira que o dinheiro arrecadado ficará em um
fundo municipal de saúde administrado pela comunida- Saúde, porque ela não será destinada para a Saúde,

ou vamos ouvir a palavra do Líder do maior partido,
de, por aqueles que efetivamente querem e estão inte- que define e decide as votações nesta Casa, e que
ressados no setor de saúde, precisam e sabem fazer a cada dia diz uma coisa, conforme lhe convém?
saúde. Assim, evita-se que o dinheiro venha para Bra-
sília, passeie no Lago Paranoá, goste do ambiente, se Sr. Presidente, permito-me usar uma expressão
perca nos escaninhos da burocracia, se extravie e não do Iinguajar chulo do meu Estado. Lá, há uma expres-
volte mais para a Saúde. são para quem tem postura firme, que chamamos de

Esta é a angústia que temos. Gostaríamos de ter "galo": Este é galo firme! Mas há, também, outra ex-
essa emenda aprovada para efetivamente vermos o di- pressão que diz que alguns são como galo de chami-
nheiro ser aplicado na Saúde. Mas sou um pouco cético. né, porque vira para o lado que o vento sopra.
Sef"queopeixemorrepelabocaeohomem, pelapalavra. Mais do que nunca, precisamos ter Líderes da

, f<;Digoaos'·colegasParlamentares. que,apesar importância de S.. Ex!!, mas com uma só palavra,
de moço, já vi muita coisa. Quem' sabe, verei outras Para que a Nação possa respeitar. (Muito bem! Palmas.)
tantãs? PretendO' doar meus órgãos, ·para que meus O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-
olhM(lque tanto'viram, quando doados,possam ver cedo a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira,
mal§J'Mesmo assim não verão tudo... para encaminhar a favor.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. seu rosto e a força de seu trabalho, tem condições
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o ilustre de viver e criar sua família.
Deputado Pompeo de Mattos esqueceu de ler o en- Por isso, Sr. Presidente, com esse sentimento,
caminhamento deste Líder em relação a esta maté- o PFL vai repetir a votação do seu Líder, com muito
ria, quando da primeira votação da CPMF. orgulho, em defesa dos mais sagrados interesses do

Naquela oportunidade, comecei o encaminhamen- País, que se sobrepõem aos interesses partidários e
to, dizendo que estava diante de um momento muito di- pessoais ou de qualquer outra natureza.
fícil, porque havia feito todo o meu discurso, inclusive do Recomendo o voto "sim"! (Palmas.)
Partido da Frente Liberal, com uma posição, e, naquele O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço
momento, minha posição em relação ao País era outra. a palavra pela ordem.

Sou um homem que mantém suas posições, e O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
sou respeitado nesta Casa por isso. Mas, naquela V. Ex· a palavra.
ocasião, eu disse que o que estava em jogo não era O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB - PE. Sem revi-
a posição de um Líder ou de um partido, mas o inte- são do orador.) - Sr. Presidente, tentei marcar pre-
resse maior do País. Naquele momento, mostrei que sença na nova sessão, mas, por deficiência do pai-
estava votando não por um partido, mas pelas crian- nel, não consegui.
ças que estavam mor-rendo nas portas dos hospitais, Portanto, meu nome é José Chaves, do PMDB
pelas mães-de-família que não têm assistência; es- de Pernambuco.
tava votando para controlar as endemias deste País. O SR. LAIRE ROSADO - Sr. Presidente, peço

Está aí o discurso para que S. ExB leia:O nobre a palavra pela ordem.
Deputado leu uma declaração dada um jornal do País, O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
mas não leu o mais importante, valorizando esta Casa: V. Ex· a palavra.
o que eu disse da tribuna da Câmara dos Deputados. O SR. LAIRE ROSADO (PMDB - RN. Sem re-

Sr. Presidente, que não se procure nesta Casa visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
querer ganhar votações artificialmente. Não vamos acei- rior o meu voto foi Mnão".
tar isso! Convictamente, hoje, mais do que ontem, não O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
me arrependo da posição do PFL. Naquela oportunida- te, peço, a palavra pela ordem.
de, fui mais além. Deixei questão aberta no Partido pela O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
posição tomada anteriormente; mas aqueles que qui- V. Ex· a palavra.
sessem seguir o Líder, que o fizessem, e a grande O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
maioria o fez. Estou convicto de que a CPMF foi funda- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero di-
mental para melhorar a saúde do povo brasileiro e para zer que votamos Msim" à CPMF, mas neste destaque
proporcionar atendimento àqu~les segmentos mais po- o nosso voto é "não". O partido vota "não".
bres, mais humildes e mais n'ecessitados. O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con-

Por isso não tenho nenhum constrangimento em cedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Eugênio,
ter votado a favor; pelo contrário, tenho honra e orgu- para encaminhar a matéria.
lho. Vou repetir o voto hoje e o meu Partido vai fazê-lo, O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PSB - PE:
por unanimidade, porque temos a convicção de que o Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
aumento de 0,18% é fundamental para diminuir o défi- Srs. Deputados, aqui estamos para recomendar a
cit previdenciário, a fim de que possamos perseguir o aprovação da emenda aglutinativa de autoria do no-
equilíbrio das contas públicas, e para baixar as taxas bre Deputado Pompeu de Matos, que reduz para
de juros, afim de que possamos estimular o setor pro- 0,25% a alíquota da CPMF.
dutivo na geração de renda e emprego. Essa emenda conduz a metade da arrecada-

Estamos cumprindo com o nosso dever. E o' ção desse imposto para Estados e'Municípios, forta-
meu partido, que não é neoliberal, que não defende lecendo, portanto, a Federação. Essa emenda con-
o Estado mínimo, que não defende o Estado neces- tradiz o espírito da lei que aumenta para 0,38% a alí-
sário, é um partido que acha que o mercado não é quota da CPMF. Por isso, nós da bancada do Bloco
valor, mas um instrumento para chegar aos verda- PSB/PCdoB votamos contra a renovação desse im-
deiros valores. Valor é liberdade, é saúde, é educa- posto e contra a majoração dessa alíquota.
ção, é previdência social, é justiça, é igualdade d~ Votamos assim, Sr. Presidente, por várias razõ-
direitos e de oportunidades. E o emprego é a maior es. Além da inconstitucionalidade, trata-se de um im-
conquista social do cidadão, pois que, com o suor de posto cumulativo e, portanto, inflacionário. Ess~ iniPos-
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to incide e estimula a sonegação, pois estimula ne- nhamentos. Portanto, é o momento de colocar a ma-
gociaçães fora do sistema legal e do sistema formal téria em votação, cumprindo-se o acordo.
dos bancos. E, .quanto r.n.ais se aumentar essas alí· O SR..PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
quotas, mais se criará "um mercado secundário de Aécio Neves, acertei com o Líder CIo. PT que, nas
cheques no P8:(s e mais se estimulará o caixa dois. emendas aglutinativas, haveria o encaminhamento de

Sobre todas essas razões sobrepõem-se razõ- três oradores, o que já comuniquei durante a votação.
es maiores. A iniciativa do Governo de aumentar a O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, estou sen-
alíquota e de renovar, inconstitucionalmente, esse do comunicado agora por V. Exa. Se é esta a decisão, o
imposto faz parte de uma política da qual discorda- PSDB acata, mas eu não tinha conhecimento dela.
mos. A CPMF é um imposto, não uma contribuição. Os O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Certa-
próprios defensores aqui nesta tribuna sempre a cha- mente V. Exa. não estava no plenário.
mam de imposto, assumindo o seu verdadeiro caráter. O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, não

Acima de tudo, prevalece o fato de que essa saí dõpíenário~

iniciativa do Governo faz parte de uma política da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mas eu
qual discordamos. Divergimos, no fundo e na base, comuniquei, nobre Líder.
do raciocínio que manifestou há pouco o nobre O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
Deputado Inocêncio Oliveira, que afirma com toda do a palavra ao Deputado Fernando Coruja.
convicção - e respeitamos S. Exª - que esse impos- O SR. FERNANDO CORUJA (PDr - SC. Sem
to é para o bem do País. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-

Votamos contra a CPMF e recomendamos a apro- tados, desde ontem discutimos longamente nesta Casa
vação dessa emenda, porque entendemos que se trata a questão da CPMF. Discutimos a respeito da constitu-
~ uma ação de lesa-pátria apoiar o Govemo Federal em cionalidade, e os argumentos, tanto da Situação quanto
sua política recessiva e subordinada a interesses finan- da Oposição, são os mais variados possíveis.
ceiros que entendem que, para o Brasil, vale o equilíbrio É claro que muitas vezes é difícil dizer se uma ma-
e a capacidade de manter o fluxo financeiro. Esquecem- téria é constitucional ou não. Só o Supremo pode fazê-lo.
se de que o País e esta Casa deveriam ter compromisso Discutimos neste plenário se a CPMF é um im-
com a economia real, com a geração de emprego e com posto recessivo e inflacionário. Claro que somente
a capacidade de, com tantas terras e tantas indústrias após algum tempo de cobrança será possível verifi-
ociosas, voltar-se efetivamente para a produção, não car essas questões. Considero que a principal dis-
aderindo a programas que aumentam impostos, cortam cussão ocorrida, a maior dúvida tanto desta Casa
gastos sociais e eliminam a capacidade do Estado brasi- quanto da população brasileira, e que precisa de es-
!eiro de atuar efetivamente em prol de um novo desenvol- clarecimentos, diz respeito a se este tributo aumen-
vimento voltado para a população, para seus filhos. tou ou não os recursos para a Saúde no País.

Por I·SSO, recomendamos a aprovação dessa
Pesquisei no Siafi e ·na Assessoria de Orça-

emenda aglutinativa, e o fazemos conscientes dos mento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
interesses do povo brasileiro.

Deputados os números possíveis de serem verifica-
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Vice-Presi- dos. Alguns dados fornecidos pela Assessoria, que

dente, deixa a cadeira da presidência, que é atende à Mesa e a todos os Srs. Deputados, mos-
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. tram que, em 1995, a dotação orçamentária para a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Saúde foi de 19 bilhões de reais, dos quais foram li-
do a palavra ao Deputado Fernando Coruja, para en- quidados 18 bilhões de reais. Esse número pouco
caminhar a favor da matéria. variou nos anos de 1996 e 1997. Em 1998, a dota-

o SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço ção orçamentária foi de 19 bilhões de reais, e desse
a palavra pela ordem. valor foram liquidados 17 bilhões de reais. Houve,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)..., Tem portanto, a diminuição de 1 pilhão de reais em rela-
V Ex I "a 'ção ao Orçamento de 1995.. a. a paav•.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- . Salvo melhor juízo e argumentação em contrário,
são do orador.) ~ Sr. Presidente, se estou enganado, os recursos para a Saúde no País estão diminuindo.
perdoe-me. V.Ex13.. O entendimento do qual pl3.rticipei Neste ano mesmo, temos orçado 19 bilhões de reais.
previa dois encaminhamentos apenas para reda uma Mas eu ouvi uma série de argumentos. Ouvi,
das propostas: .. um encaminhamento da Op()sição e por exemplo, Deputados dizerem que, se fosse apro-
outro da Situa~o. Já ocorreram esses dois~ncami- vada a emenda do PDT que fixa os recursos em



08802 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

10% das receitas líquidas, este valor para a área da A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB -
saúde dimlni..Jirià. Como, se esta mesma Casa aprovou RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, con-

, Orçamento no q~al as receitas líquid.as são de 210 bi- sideramos que a emenda do Deputado Pompeo de
Ihões de reais? E claro que, se aprovássemos os 10%, Mattos traz segurança, em primeiro lugar, à vincula-
o orçamento para a Saúde aumentaria no País. ção com a atividade-fim, que é a saúde. Em segun-

Desafio os Deputados da base do Governo do lugar, garante um aspecto que tem faltado muito
que aqui se pronunciaram dizendo que a Saúde me- à política de saúde no Brasil, que é a vinculação au-
Ihorou e que os recursos a ela destinados aumenta- tomática aos fundos estaduais e municipais de saú-
ramo Demonstrem-me tais números! De acordo com de, a quem cabe, em essencial responsabilidade, to-
a Assessoria desta Casa, e incluindo os números car o sistema na ponta. Portanto, consideramos fun-
de que dispomos no SIAFI, qualquer número dispo- damental a aprovação e votamos '''sim''.
nível demonstra o contrário. O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão do

Esta Casa deve demonstrar a verdade à popula- orador.) - Sr. Presidente, o PTB, retificando, vota "sim".
ção. É preciso haver clareza. A grande dúvida da popu- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
lação é se estão aumentando ou não, com a aprovação vota "sim".
da CPMF, os recursos para a Saúde no País. De minha Como vota o PPB?
parte, reafirmo que os recursos para a Saúde não estão O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
aumentando, ainda que seja aprovada a CPMF. do orador.) - Encaminho o voto "não", Sr. Presidente.

É preciso que esta Casa demonstre, de forma O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
transparente, o que não ficou claro nos debates. Se vota o PT?
o que afirmo não for verdade e se os recursos real- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
mente estiverem aumentando, então, retiro minhas revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
ponderações, e a população pode ficar tranqüila, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
pois estará sendo aprovado um imposto que não é vota o PSDB?
apenas para o ajuste fiscal, como tanto argumenta- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
ram as Lideranças do Governo, e teremos, sim, mais são do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o acor-
recursos para a Saúde neste País. do, o PSDB vota "não".

Enquanto isso não for comprovado, continuarei O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
confiando nos números da Assessoria Parlamentar vota o PMDB?
desta Casa. Em tempo, solicito a V. Exa., Sr. Presi- O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB.- RS. Sem
dente, que verifique se os números fornecidos a este revisão do orador.) - O PMDB vota "não", Sr. Presi-
Parlamentar estão incorretos. Assim se configuran- dente.
do, precisaremos trocar a Assessoria. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em votação vota o PFL?
a Emenda Aglutinativa nº 5 como votam os Srs. Líderes? O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Como vota o PV? (Pausa.) Sem revisão do orador.) - O PFL vota "não", Sr.

Como vota o PPS? (Pausa.) O PPS vota "sim". Presidente.
O SR. DE VELASCO (Bloco/PST _ SP. Sem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Go-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco verno, como vota?
PUPST/PMN/PSUPSD vota "não". O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ O Blo- são do orador.) - O Govemo vota "não", Sr. Presidente.
co PUPST/PMN/PSUPSD vota "não". O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-

Como vota o PTB? dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. IRIS SIMÕES (PTB _ PRo Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "não", O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há uma
vota o PDT? incorreção no painel, que registra dois votos quando

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do só poderia haver um. Sei o que aconteceu: o Depu-
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim". tado Heráclito Fortes estava presidindo a sessão e

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como foi dado voto a S. Exa. Em seguida, V. Exa. assumiu
vota o Bloco PSB/PCdoB? e foi dado o segundo voto. Regimentalmente, Sr.
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Presidente, não pode haver dois votos, o de Presi- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
dente e o de abstenção. Então, antes do início da Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re-
votação, solicito a devida correção, Sr. Presidente. comenda o voto "não" e faz apelo aos Srs. Parla-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu- mentares no sentido de que'permaneçam em plená-
tado Arnaldó Faria de Sá, no momento da votação, o rio, para que possamos agilizar a votação dos desta-
nobre Deputado Heráclito Fortes irá votar, portanto, ques e concluí-Ia ainda esta noite.
seu voto será retificado. S. Exa. presidiu a sessão O PFL recomenda o voto "não".
durante um período, daí a razão da existência de O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente,
dois votos no painel. S. Exa. retificará o voto. Neste peço a palavra pela ordem.
momento, seu voto é abstenção. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Obrigado, V. Exa. a palavra.
Sr. Presidente. O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- terior, meu voto foi "não".
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem re-
sistema eletrônico. visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

Está iniciada a votação. rior, meu voto foi "não".
Queiram seguir a orientação do visor do posto. A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem
O SR. IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, peço a revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-

palavra pela ordem. terior, meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

V. Exa. a palavra. cerrar a votação.
O SR. IRIS SIMÕES (PTB - PRo Sem revisão Peço aos Srs. Deputados que permaneçam em

do orador.) - Sr. Presidente, no painel, o PTB conti- plenário.
nua com o voto "não", mas está votando "sim". O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, vamos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos encerrar a votação.
retificar o voto do PTB: voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. sem revisão do cerrar a votação. Todos votaram?
orador.)-Sr.Presidente,oPPBrecomendaovoto"não". O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presi-

O SR. NELSON MEURER - Sr. Presidente, dente, peço a palavra pela ordem.
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exa. a palavra.
V. Exa. a palavra. O SR. PHILEMON RODRIGUES (PMDB -

O SR. NELSON MEURER (PPB - PRo Sem re- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pai-
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante- nel eletrônico não funciona. O meu voto é "não".
rior, meu voto foi "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O voto

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Alerto de V. Exa. será computado.
os Srs. Parlamentares de que teremos mais quatro O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Mais al-
votações nominais. Portanto, precisamos de quorum guém deseja votar? (Pausa.)
para a votação. Solicito a V. Exas. que permaneçam Vamos votar e permanecer em plenário. Desse
em plenário para votar. modo, a votação será rapidíssima. (Pausa.)

O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, Está encerrada a votação.
peço a palavra pela ordem. Vamos permanecer em plenário.

. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
V. Exa. a palavra. o resultado da votação:

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.
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Proposição: PEC N° 637/99 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 05

Início Votação; 10/03Z1999 21:23

Fim Votação: 10/03/1999 21:31

Resultado da Votação
Sim 129
Não 325
Abstenção O

Total da Votação 454

Art. 17 1

Total Quorum 455

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 21:09

Orientação
PFL -Não
PMDB - Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST~SUPMN~SD-Não

PPS-Sim
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavei PPB Não
i\lcesíe Almeida PMDB Não
-\Imlr Sá PPB Não
=:Iton Rohnelt PFL Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOB Não
Badu Picanço PSDB Nã.o
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandíl Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Sim
Deusdeth Pantola PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz POT Sim
Jorge Costa PMDB Não
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Renildo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não. .
José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Si/as Câmara PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim
Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo MUniZ ?DT Sim
Confúcio Mourê ::lM08 ~jão

Eurioeaes Miranca ::lDT .3im
\1arinna RauDo ::lSOB Não
Nilton Caolxaoa ::lTB Sim
Sérgio Carvamo PSOB Não
Total Rondonia : 6

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL Não
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
Márcio Bittar PMDB Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PDT Sim
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8



08806 Quinta-feira 11 DIÁRlO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

Partido Bloco Voto

'TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Nãb

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Francisco Coelho PFL Não

Gastão Vieira PMDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PL PUPST/PSL/PMN/PSD Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL/PMN/PSD Não

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PMDB Não

Chiqulnno Feitosa PSDB Não

Euniclo Oliveira PMDB Não

'náclo Arruda ?CdoB ~SB/PCDOB Sim

Jose i..lnnares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PSDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Robertc;> Pessoa PFL Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 20
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I. Partido Bloco Voto

PIAuí
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique PMDB Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themistocles Sampaio PMDB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Betinho Rosado PFL Nao
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio' PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PMDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo Rique PMDB Não

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSOB Não

Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim

Djalma Paes PSB .PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

João Colaço PMDB Não

Joaquim Francisco PFL Não

José Chaves PMDB Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhylino PSOB Não·
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P.rtldo Bloco Voto

Marcos de Jesus PST PUPSTIPSUPMN/PSD Nã9
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSBlPCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSBIPCDOB Sim
João Caldas PMN PUPSTIPSUPMN/PSD Não
José Thomaz Nonô PSDB Não
Luiz Dantas P$D PUPSTIPSLlPMN/PSD Não

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSBlPCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Coriolano Sales PDT Sim
Eujácio Simões PL PUPSTIPSUPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSBIPCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
_oão Almeida ~SDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas JUnior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSOB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Ne'gromonte PSDB Não
Nilo Coelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL 'Não
Paulo Braga PFL Não
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Partido .Bloco Voto

Paulo Magalhães PFL Não
Pedro !rujo PMDB Não
Saulo Pedrosa PSDB Não
Ursicino Queiroz PFL Não
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Yvonilton Gonçalves PPB Não
Total Bahia: 31

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não
Aécio Neves PSDB Não
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Carlos Melles PFL Não
Carlos Mosconi PSDB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Não
Danilo de Castro PSDB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSDB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Não
Hélio Costa PMDB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
João Fassarella PT Sim
João Magno PT Sim
José Militão PSDB Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PST PUPSTIPSL/PMN/PSD Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima ClMDB Sim
Maria do Carmo Lara ClT Sim
'V1aria Elvira ClMDB Não
~v1ana LÚCia ?MDB Sim
Mário de OliveIra PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT Sim
Osmânio Pereira PMDB Não
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Roberto Brant PSDB Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda pedoB PSEI/PCDOB Sim
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Partido Bloco Voto

Silas Brasileiro PMDB Não
Virgilio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 46

EsplRITO SANTO
A1ofzio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não

Total Espírito santo: 9

RIO DE JANEIRO
A1cione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Ayrton Xerez PSDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernandes PSDB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
tédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim
João Mendes PMDB Não
João Sampaio PDT Sim
Jorge Wilson PMDB Não
Laura CarneIro PFL Não
Luis Eduarao PSDB Não
,-U1Z Ribeiro PSDB Não
i..uiz Salomão POT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PMOB Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSOB Não
Ricardo MaranMo PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
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Partido Bloco Voto

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasço PST PUPST/PSL/PMN/PSD Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
.João Herrmann Neto PPS Sim
':oão Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José de Abreu PSDB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoíno PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB. PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Não



08812 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS' Março de 1999

Partido 'Bloco Voto

Medeiros PFL Não
Milton Monti PMOB Nâo
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashi PSOB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSOB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
VadãoGomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não
Xico Graziano PSOB Não
Zé lndio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Maria Abadia PSDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Paulo OctávIo PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Ricarao Noronna PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB NM
Juquinha PSDB Não
Lidia Quinan . PSOB Não
Lúcia Vânia PSDB' Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMOB Não
Pedro Chaves PMDB Ná'ó
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Plrtido Bloco Voto

Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes'da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
Flávio Derzi PMDB Não
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul : 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Basílio Villani PSDB Não
Chico da Princesa PTB Não
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioAms PSDB Não
Gustavo Fruet PMDB Não
lris Simões PTB Sim
Ivanio Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Não
Luciano Pizzalto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Márcio Matos PT Sim
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Michelelto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Padre Roque PT Sim
Pastor Oliveira Filho PP8 Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis PFL Não.
Carlito Merss PT Sim
Fem~ndo Coruja PDT Sim.
Gervásio Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
JoaoMatos PMDB Não
Joao Pizzolatti PPB ~ão
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Partido Bloco Voto

José Carlos Vieira PFL Não
Luci Cboinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina; 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Alçeu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não
Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSUPMN/PSO Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos por Sim
Svnval Guazzelii PMOB Não
"Telmo Kirst PPB Não
IJaldeci Oliveira PT Sim
Waldir Schmldt PMOB Não
VYaldomlro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSOB Não

Total Ri6Grande do Sul: 28



Assinam: Geraldo Magela, Vice-Líder do PT;
Antonio carlos Biscala, PT; e José Genoíno, Líder do
PT.

O SR. NEUTON LIMA (PDT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, voto "não".

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - se. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
"não".

O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto seria "não".

O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - eE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, o meu voto foi "não".

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (PFL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaria
"não" na votação anterior.

O SR. CELSO JACOB (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, voto "sim".

O SR. PEDRO CANEDO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto
"não".

Emenda Aglutlnativa n!! 6

A partir do conteúdo da Emenda nQ 10/99
Alterar a Proposta de Emenda à Constituição

nll 637/99 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado: art. 1li

Dispositivo da C6nstituição: art. 75, §" '1 l1, do
ADCT.

Modificação proposta pela presente Emenda:
Dê-se ao § 1li do art. 75 a seguinte redação:

Art. 75 ..
§ 1li Observado o disposto no § 611 do

art. 195 da Constituição Federal, a quota da
contribuição será trinta e oito centésimos
por cento, nos primeiros doze meses, e de
trinta centésimos, nos meses subseqüentes
facultado ao Poder Executivo reduzi-Ia ou
restabelecê-Ia, total ou parcialmente, nos li
mites aqui definidos, assegurando-se nunca
menos de 10% do total das receitas corren
tes da União na manutenção e desenvolvi
mento da Saúde.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre O SR. EBER SilVA (PDT - RJ. Sem revisão
a Mesa a Emenda Aglutinativa nll 6, do seguinte do orador.) -'Sr. Presidente, voto "sim".
teor: O SR. AIRTON DIPP ,(PDT - RS. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei "sim".
O SR. SERAFIM VENZON (POT - se. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "sim".

O SR. NEUTON LIMA (PDT - SP. Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, corrigindo o voto: é
"sim".

O SR. ODíLlO BAlBINOTTI (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vou me pronunciar de maneira bem su
cinta. Se não tivéssemos todas as razões de ataca
do para recusar a emenda, levando em conta - vou
repetir pela milésima vez - a lógica da necessidade
de se apressar o ajuste fiscal, tenho algo palmar a
dizer.

O autor, pleno de boas intenções - e não que
ro pôr esse fato em dúvida em momento algum -,
propõe o aumento de 1 bilhão e 500 milhões de
reais na dotação para a Saúde. Esqueço as suas re
ferências percentuais e me atenho ao fato de que o
eminente Deputado autor da matéria se propõe a in
jetar mais 1 bilhão e 500 milhões de reais no setor
Saúde. Levando em conta que isso motivaria a re
messa da matéria ao Senado e um atraso de meses;
levando em conta que, segundo o relatório que esta
mos tentando aprovar na íntegra, cada semana de
atraso significa menos 300 milhões de reais arreca
dados pelos cofres públicos, temos a vet que essa
demora, por si mesma, engoliria a boa intenção do
autor, engoliria 1,5 bilhão de reais que pre~ende inje
tar na Saúde, e causaria, ao contrário, prejUízo muito
maior para esse nosso esforço de atacado, de pro
curar ordenar as finanças públicas e criar fls bases
para o desenvolvimento sustentado, que não se faz
com inflação alta, com moeda fraca, com Icasa em
desordem e com economia que gasta mai~ do que
arrecada. :

Nada mais é preciso dizer. Temos p~essa em
ouvir os companheiros, temos pressa em votar. As
razões apresentadas, de atacado e de varéjo, práti
cas, mostram a inviabilidade de se ajudar 'a Saúde
pela via do atraso da votação da CPMF. '

Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- isso, encaminhamos o Voto a favor da emenda ora
do a palavra à Deputada Jandira Feghali, para falar empauta.
a favor da emenda. O SR. HERCULANO ANGHINEITI - Sr. Presi-

A SRA. JANDIRA FEGHALI (Bloco/PCdoB - dente, peço a palavra pela ordem.
RJ. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nesta O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
altura dos acontecimentos e com a necessidade de V. Exa. a palavra.
308 votos, não temos esperanças de aprovar essa O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB -
emenda, mas é importante pelo' menos registrar MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl-
questão que acho fundamental. tima votação, votei "não".

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Sem
que os recursos da Saúde seriam compostos pelo revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última vota-
Orçamento Fiscal da União, pela contribuição sobre ção, votei "não".
o lucro, faturamento, folha de salários ou outras fon- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
teso do a palavra ao Sr. Deputado Marcondes Gadelha,

O que vem acontecendo é que as fontes pre- para encaminhar contra a matéria.
vistas para a Seguridade não são destinadas na O SR. MARCONDES GADELHA (PFL - PB.
sua plenitude. Ou seja, uma fonte é rubricada Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
constitucionalmente, mas é desviada ilegalmente - Srs. Deputados, o que em última análise está em
até mesmo pela máscara do Fundo de Estabiliza- jogo, ao longo de toda esta discussão e das exaus-
ção Fiscal -, e o Orçamento Fiscal, na verdade, tivas votações, é uma questão básica e recorrente:
não entra. Há um descumprimento constitucional somos a favor ou contra o ajuste fiscal? Somos con-
permanente no que diz respeito ao Orçamento da tra ou a favor da exação das contas públicas? Te-
Seguridade Social, ou seja, a ausência do Orça- mos algo a opor a que o Governo empreenda um
mento Fiscal. esforço, por monumental ou pequeno que seja, para

Após avaliarmos os desvios permanentes dos promover o encontro entre os meios e os fins da
recursos da Saúde, tentamos com essa emenda fa- sua atividade?
zer com que se cumpra a Constituição: vincular Se há um ponto de convergência, um denomi-
10% do Orçamento Fiscal ao setor Saúde. Esse é o nador comum, um elemento de consenso entre eco-
objetivo da emenda apresentada, que queremos re- nomistas de todos os matizes e de todas as deno-
forçar. Ela não cria nada, não gera despesa nova. minações, ortodoxos ou heterodoxos, de esquerda
Apenas obriga o cumprimento do preceito constitu- ou de direita, clássicos ou keynesianos, é a con-
cional de vincular os recursos do Orçamento Fiscal vicção de que um orçamento equilibrado e o contro-
à Seguridade Social. le do déficit público são a única matriz saudável

A emenda define o percentual. Além de vincu- para um processo de desenvolvimento em que se
lar os recursos da CPMF à Saúde, o qu~ fica quase possa confiar.
impossível, estamos tentando ainda recuperar a Mais ainda, Sr. Presidente: essa é a responsa-
destinação de 10% do Orçamento Fiscal para o se- bilidade cobrada, historicamente e em todas as lati-
toro Devemos compreender que a saúde pública tudes, de todos os governos. Em última análise, é
não é gratuita, todos pagam direta ou indiretamente uma das razões de ser dos parlamentos impedir a
por meio dos impostos, das, contribuições, da folha libertinagem dos governos, essa propensão inata
de salário. Até mesmo o desempregado, quando que lhes é consubstanciai de gastar mais do que ar-
compra um copo .d'água,- umacaix_a de fósforo ou recada.
uma canetá, contribui para a, Seguridade Social, Ora, se estamos de acordo com essa pre-
porque as empresas que, produzirain ,esses produ- missa, não há por que nos alongarmos ou nos
tos contribuem sobre Q seu fáturamemto,e,sobre o perdermos em filigranas. A CPMF é a metade do
seu lucro. Então, todos,universalmente,contribuem 'ajuste fiscal, e toda a sua lógica, tddo o seu pla-
para a Seguridade Social direta ou indiretamente. A ríejàmento passa. em última análise. por esses
União é que não contribui. resUltadoS.

O que queremos, com essaernenda, é que Então, Sr. Presidente, todas as emendas apre-
10% do Orçamento Fiscal, em cumprimento à sentadas - rigorosamente, todas - são ápenas va-
Constituição, sejam vincul~dos ,,' à SaÚde. Por riaçÕes em torno do mesmo tema. ou seià. um me-



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08817

canismo de fuga, uma maneira de esconder o rosto desse dinheiro será subtraído. Na verdade, a PEC
ao problema e de cO(ltemporizar. que recria a CPMF - não é prorrogar, pois não se

ti. proposição do Governo é simples, objetiva prorroga o qué está extinto; e essá contribuição foi
e direta. Qualquer tentativa de desnaturá-Ia, de re- extinta em janeiro - busca apenas resolver o proble-
tirar-lhe a força ou de engessar os seus resultados ma da saúde financeira do Governo. É com essa
acaba confundindo e comprometendo os fins coli- saúde que estão preocupados.
mados. O Deputado Arthur Virgílio, aqui, réu confes-

Sr. Presidente, nada obstante, há de se reco- so, desta tribuna, disse textualmente: "Nós preci-
nhecer a boa vontade da Oposição com essa pro- samos desse dinheiro desesperadamente para o
posta. Em última an~lise, trata-se de um bom gesto ajuste fiscal. Já estamos perdendo 1,5 bilhão de
da Oposição, que aqui se comporta como um cire- reais". Ora, por que estão perdendo? A culpa é de-
neu, ajudando o Governo a carregar ou aliviar o seu les. O Executivo teve tempo de sobra para mandar
ônus político, seja ao tentar reduzir as alíquotas, uma emenda prorrogando a CPMF muito antes de
seja ao pretender vinculá-Ias a uma destinação no- seu prazo de vigência terminar. E não o fez a tem-
bre. po e a hora, bem sei, porque em outubro do ano

Infelizmente, não é possível aceitar. Este passado estávamos envolvidos na campanha elei-
Governo não quer ser moedeiro falso, não quer ser toral. O mesmo Governo, desonesto e desleal, que
um foco autônomo e alimentador da inflação, sobre- prometeu manter a qualquer preço e custo a esta-
tudo, não quer assumir compromissos que não pos- bilidade econômica até o momento eleitoral. De-
sa cumprir mais adiante. pois de passada a eleição, não se importa mais. E

Sr. Presidente, o Governo não quer ser o não queriam mostrar a face. Na tentativa da pror-
dono da verdade nem o condutor de um caminho rogação, quando perderam o tempo, queriam uma
único para o equilíbrio das suas contas. É possível alíquota maior, não de 0,20%, mas de 0,38%.
que haja alternativas, mas haverá tempo e hora Essa é a grande deslealdade.
para que a generosidade da Oposição se faça ex- E o que fazem? Vamos fazer uma reflexão.
primir, e esta poderá ser eventualmente no curso Obrigaram esta Câmara a ficar aqui até altas horas
das discussões sobre a reforma tributária que se da noite de ontem, madrugada a dentro, e hoje até
avizinha. esta hora - são quase 10 horas da noite -, obrigan-

Por, enquanto, $r. Presidente, esta é uma ten- do-nos a aceitar, de forma submissa, os compro-
tativa, um comovente esforço do Governo para, de missos que têm de cumprir coI'Qo Fundo Mon~tário

forma um tanto mais acelerada, encontrar maneiras Internacional. ,,~. .
de afirmar os caminhos de uma nação madura, que Não precisavam disso. Poderiam ter"otado na
busca o seu processo de desenvolvimento auto-sus- sessão ordinária de ontem uma parte; na ses'são or-
tentado por mecanismos mudáveis e, acima de tudo, dinária de hoje, outra parte; amanhã, outr~, sem le-
com os pés no chão, com a consciência da sua reali- var ao desgaste este Colégio de Parlamentares.
dade. (Muito bem!) Mas eles querem e precisam - e estão ávidos por

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fazê-lo - informar ao Fundo Monetário Internacional
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra que já foi aprovada em primeiro turno a recriação da
ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá. CPMF. E, por isso, levam os Srs. Parlamentares a

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - esse desgaste.
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Espero que possamos acordar a tempo. E não
Sras. e Srs. Parlamentares, busca essa emenda culpem a Oposição, porque, das 23 emendas agluti-
aquilo a que todos os Líderes do Governo já se nativas, ela se contentou em votar apenas três, e
referiram:. aumentar a soma de recursos para a apenas uma da magnitude desta emenda.
Saúde. E pergunto: o que quer esta emenda? Não

En~retarto, essa emenda garante também que, quer alterar a alíquota de 0,38%, não quer modificar
além dQs, recursos da CPMF que todos consideram o prazo de vigência, quer apenas que o dinheiro ori-
necessarios para a Saúde, sejam mantidas as ver- ginal do Tesouro para a Saúde continue indo pl!lPa a
bas das, r.eceitas correntes da,União. Porque sabe- Saúde, para, além dessa contribuição, termos uma
mos o ,qüe acontecerá. Sé esta emenda não. for verdadeira Saúde em nosso País. .
aprovadà; primeiro, o dinheiro do Orçamento que de- Sabemos, no entanto, que o interesse deles é
veria ir para a Saúde não irá, e, além do mais, parte o de atender às questões internacionais. Portanto,



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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha, para en
caminhar a favor, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior meu, voto foi "não".

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
se dependesse do que ouvimos dos defensores da
CPMF, não chegaríamos a conclusão alguma. Uns
dizem que o dinheiro é para a Saúde; outros, para o
equilíbrio econômico do País, por exigência do Fun
do Monetário Internacional. Assim se comportaram
os dois oradores que me antecederam encaminhan
do contra a emenda.

O Deputado Arthur Virgílio disse que a aprova
ção da emenda significaria o atraso de mais dias e a
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querem aprovar de qualquer jeito e de qualquer ma- perda de 1,5 bilhão para a área da saúde. Esquece
neira. E vão consegui-lo. Vã9 consegui-lo, primei- S.Exa. que nós da Oposição lemos o que estamos
ro, porque o Congresso, a esta hora, já está des- votando. Na PEC está definido que, enquanto a pro-
gastado e não terá o quorum necessário para posta não for aprovada ou no período em que não
aprovarmos algo que é o mais lógico possível. for arrecadada a CPMF aprovada, serão lançados tí-
Esta emenda visa apenas a que os recursos do tulos da dívida pública. Isso contraria o que quere-
Tesouro destinados à Saúde sejam mantidos, para mos. O lançamento desses títulos significa ainda au-
que não aconteça aquilo a que a Deputada Jandira mento da nossa dívida interna.
Feghali se referiu: o desvio escancarado dos re- Essa emenda apresentada pela Oposição
cursos da área da Seguridade Social, Previdência, vem ao encontro da melhoria da Saúde. Fixar o
Assistência e Saúde. mínimo de 10% nos gastos com a Saúde é garan-

É o que eles vão fazer. Não tenho a menor tir que recursos de outras fontes não sejam retira-
dúvida! Mas, ávidos por irmos embora, com pressa dos.
pelo desgaste da votação da madrugada de ontem, Srs. Deputados, pode-se dizer que não esta-
na calada da noite, e até altas horas da noite do dia mos nem votando contra a CPMF nesse caso: os ín-
de hoje, vamos votar a qualquer preço. Vamos cum- dices e as alíquotas da CPMF são mantidos, sim-
prir os acordos que eles fizeram sem nos consultar, plesmente se exige o mínimo necessário para a
nem à população brasileira. Estaremos cometendo Saúde. Quando esteve na Comissão Especial, o Se-
mais um equívoco. Vamos votar pela pressa de ir cretário do Ministério da Saúde disse que apoiava
embora. essa vinculação com o mínimo necessário. Mas a

Será que um doente de leito de hospital, numa bancada governista diz que tem de fazer isso so-
Unidade de Terapia Intensiva, tem a mesma: atenção mente após a reforma fiscal.
de todos nós? Lamentavelmente, não, porque esta- Pergunto aos Deputados da bancada gover-
mos salvando a saúde financeira do Governo e da nista, que durante quatro anos foi maioria nesta
área econômica para o compromisso com o Fundo Casa, o que fizeram que não aprovaram a refor-
Monetário Internacional. ma fiscal. Não trabalharam? Não apoiaram o Go-

Quem tiver um pouco de vontade de atender vemo? Ou será que simplesmente não quiseram
aos nossos doentes vote· "sim" a esta emenda e ferir os interesses do capital internacional e do
"não" à CPMF. grande patrimônio nacional, que, este sim, deve

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, pagar numa reforma através de impostos pro-
peço a palavra pela ordem. gressivos?

Digam isso. Digam que não fizeram a reforma
fiscal e tributária porque retirariam recursos daque
les que realmente os têm. Preferiram as reformas
administrativa e previdenciária, que tiram recursos
dos trabalhadores - aliás, hoje são poucos os que
estão empregados - e da grande maioria dos de
sempregados do País.

Digam que estão aqui para favorecer os ri
cos deste País e o capital internacional. Assu
mam isso e parem de dizer que defendem a saú
de do povo. Ora, se for para defender a saúde,
aprovem esta emenda, porque ela irá contribuir
não para resolver o problema da Saúde, mas,
sim, para que com maior dignidade os trabalha
dores empregados e desempregados sejam
atendidos no serviço público e nos autorizados
do Sistema Único de Saúde.

Será que V. Exas. não caminham pelas ci
dades, pelos bairros? Se caminhassem, veriam
que as medidas até aqui tomadas não têm resol
vido o problema da Saúde. A diminuição dos ín-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

OPFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente. O
PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

O Governo, como vota?

O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo vota "não".

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
fazer uma retificação: o PL encaminha o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PTB
vota "sim".
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dices de mórtalidadegeralmentese deve ao avanço O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
tecnológico, com melhores aparelhagens para exa- "sim".
mesdelaboratórioemelhoresmedicamentos. O PSDB, como vota?

V. Exas. verão que a melhoria da Saúde pas- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
sa por verbas, por decisão política, por vinculação são do orador.) - "Não", Sr. Presidente.
da receita e por investir um mínimo de 10%, como O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
está previsto em nossa emenda. E chega de dizer "não".
que é para isso ou para aquilo, quando sabemos O PMDB?
que não está indo para a Saúde. Vamos vincular O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB - CE.
os 10%. Sem -revisão do orador.) - PMDB, "não", Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo- dente.
tação a Emenda Aglutinativa nQ 6. Vamos ouvir os
Srs. Líderes.

O PV, como vota? (Pausa.) O PV vota "sim".
Como vota o PPS? (Pausa.) Vota "sim".
Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSUPSD?

(Pausa). Vota "sim".
Como vota o Bloco PSB/PCdoB? (Pausa.) Vota

"sim".

Como vota o PTB?

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista Brasilei
ro é a favor dessa emenda, por entender que 10% do
total das receitas correntes da União são de suma im
portância. Por lealdaae, orientamos nossa bancada a
votar "sim".

O PDT, como vota?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT reconhece que 10%
das receitas correntes devem, de fato, ser aplicados na
saúde pública.

Votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "sim".

OPPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".

O PT, como vota?

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos· os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. PINHEIRO LANDIM - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem

7

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

O SR. PINHEIRO tANDIM (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi "não".

O SR. OLAVO CALHEIROS (PMDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário, Srs. Deputados, teremos
mais três votações nominais.
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o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, meu voto foi~$im~l.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB ~ SC. Sem revi
são do orador.) - S~. Presidente; para efeitos admi
nistrativos, na segunda votação anterior, votei com a
Liderança da bancada.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.- .

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

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo
apenas informar aos Srs. Deputados que há
mais três votações. É importante que toqos per
maneçam em plenário para que o quorum não di
minua. Além disso, solicito àqueles que se en
contram nas demais dependências da Casa que
retornem ao plenário, pois estamos 'no fim das
votações.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não" e apela para os Srs. Deputados
no sentido de que venham ao plenário e aqui per
maneçam. Faltam apenas três votações nominais
pelo sistema eletrônico para concluirmos a votação,
em primeiro turno, desta importante matéria. Além
do mais, fizemos um acordo para votar a redação fi
nal ainda nesta sessão.

Portanto, é fundamental que os Srs. Parla
mentares permaneçam em plenário para que pos
samos agilizar a votação dos três destaques que
faltam.

O PFL vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ,o PPB en
caminha o voto "não" e ,faz um apelo a sua ban
cada para que permaneça em plenário, a fim de
que possamos proceder às últimas votações
desta noite. Ainda faltam três votações e a reda
ção final. '

Portanto, o PPB faz um apelo a sua bancada
para que vote e permaneça em plenário.

Nesta votação, o PPB vota "não".

Março de 1999

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o PSDB pede aos Srs. Parlamentares que fi
quem em plenário, ,a fim de que possamos concluir
rapidamente este processo de votação.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em nome
da bancada do PSDB, apelamos a V. Exa. no
sentido de que, cessado aquele fluxo mais inten
so, determine a apuração dos votos, a fim de
que possamos-evitar que os Parlamentares que
habitualmente se retiram do plenário continuem
nessa prática, que se está tornando um círculo
vicioso.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na antepe
núltima votação, meu voto foi "não".

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB 
PI. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
consegui digitar meu voto, que é "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
Deputado Themístocles Sampaio votou "não". Será
computado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. Vamos permanecer em plenário, Srs. Depu
tados. Em quatro minutos, encerramos a votação.
(Pausa.) .

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Todos votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 134
Não: 324
Abstenções: 00
Total: 458

É rejeitada a Emenda AglutinativanQ 6
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Proposição: PEC N"o 637/99 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 06

Início Votação: 10/03/1999 21:58

Fim Votação: 10/03/1999 22:07

Resultado da Votação
Sim 134
Não 323
Abstenção O

Total da Votação 457

Art. 17 1

Total Quorum 458

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 21:09

Orientação
PFL - Não
PMDB - Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB -Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Não
PPS-Sim
PV-Sim
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá DPB Não
::!ton Rohnelt DFL Não
=ranclsco Rodrigues ~FL Não
LUCiano Castro PSDB Não
Luis B~bosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellós PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

José Priante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 16

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Atila Uns PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PDT Sim

Confúcio Moura :JMDB Não

Euríoedes Miranoa :::JDT Sim

\lIarinha Rauop ~SDB Não

Nilton Caoixaba :::TB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia : 6

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL .Não'

IIdefonço Cordeiro PFL Não

João Tota PPB Não;

Márcio Bittar PMDB Sim;

Marcos Afonso PT Sim,;,

Nilson Mourão PT , SilTv

Sérgio Barros PDT S,im.

Total Acre: 7
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Partido Bloco Voto
TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não
Darci Coelho PFL Não
Freire Júnior PMDB Não
Igor Avelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PPB Não
Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PL PUPST/PSLlPMN/PSD Não

Roberto Rocha PSDB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Chiquinho Feitosa PSDB Não

Eunicio Oliveira PMDB Não

José Unhares DPB Não

José Pimentel ::>T Sim

~éo Alcântara ?SDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PSDB Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFL Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente A,rruda PSD~ Não

Total Ceará: 21
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Partido Bloco Voto
PIAuí
Átila Lira PSDB Não
B.Sá PSDB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique PMDB Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ibere Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
Múcio Sá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMDB Não
Damião Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PMDB Não
Efraim Morais PFL NãQ
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMDB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMDB Não
Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
:Iementlno Coelho :lSB PSBíPCDOB Sim
Dialma Paes :lSB :lSB/PCDOB Sim
:=duarao CamDos :JSB PSBíPCDOB Sim
;:ernanao Ferro :lT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocencio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PFL Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
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Partido Bloco Voto

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSLlPMN/PSD Não
José Thomaz Nonô PSDB Não
Luiz Dantas PSD PLlPST/PSLlPMN/PSD Não
Olavo Calheiros PMDB Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PMDB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Eujácio Simões PL PUPST/PSLlPMN/PSD Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PMDB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Azi PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
jonival Lucas Junior ~PB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
Mário Negromonte PSDB Não
NelsonPellegrino PT Sim
Nilo Ooelho PSDB Não
Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não
Paulo Braga PFL Não
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Partido Bloco Voto

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro (rujo PMDB Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Danilo de Castro PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMDB Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Lael Varella PFL Não

:"Incoln Portela =ST ::JL/PST/PSLlPMNiPSD Sim

~Aárcio Reinaldo Moreira ?PB Não

'J1arcos Lima ~MDB Sim

"1ana ao Carmo Lóra ::JT Sim

:l.1aria Elvira PMDB Não

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSOS-- Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgílio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais~ 49

EspíRITO SANTO
Aloízio Santos PSOB Não

Feu Rosa PSOB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSOB Não

Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSOB Não
Rita Camata PMOB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSOB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerez PSOB Não

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Não

Celso Jacob POT Sim

Coronel Garcia PSOB Não

Oino Fernandes PSOB Não

Or. Helena PSOB Não

Eber Silva POT Sim

Eduardo Paes PFL Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçaives ':lTB Sim

édio Rosa :lMOB '~ão

.air Bolsonaro :lPB '~ão

,andlra Feqnall :JCdoB ;:;SB/PCOOB Sim

~oão Mendes PMOB Não

João Sampaio POT Sim

Jorge Wilson PMOB Não

Laura Carneiro PFL Não

Luis Eduardo PSOB Não

Luiz Ribeiro PSOB Não

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB Não

Mattos Nascimento PMOB Não

Milton Temer PT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
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Partido Bloco Voto

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSOB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCOOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa POT Sim
Wanderley Martins POT Sim
Total Rio de Janeiro: 42
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Não
Alberto Mourão PMOB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Não
André Benassi PSOB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Não
Ary Kara PPB Não
Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Oe Velasco PST PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Or. Hélio POT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMOB. Não
Eduardo JorÇJe PT Sim
=merson Kaoaz uSDB Não

::'/i1áslo Farias ::>SB PSB/PCOOB Sim
=ernanao Zuopo ::JDT Sim
3ilberto Kassao ,::lFL Não
ara Bernaral >='T Sim

Jair Meneguelli PT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim
João Paulo PT Sim
José de Abreu PSOB Não
José Dirceu PT Sim
José Genoino PT Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Sim
Julio Semeghini PSOB Não
Lamartine Posella PMOB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim
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Partido Bloco Voto

Maluly Netto PFL Não
Marcos Cintra PL PL/PST/PSL/PMN/PSO Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMOB Art. 17
Milton Monti PMOB Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PDT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PFL Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Não

Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não
Valdemar Costa Neto PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Não
Wagner Salustiano PPB Não

Xico Graziano PSDB Não
Zé Indio PPB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Lino Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz ?CdoB PSB/PCDOB Sim
Albeno Fraqa DMDB Não
Geraldo MaÇlela ::JT Sim

Mana Abaoia ?SDB Não

Pastor JorÇJe PMDB Não
Paulo Octávio PFL Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
JUQuinha PSDB Não
Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vênia PSDB Não
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Partido Bloco Voto

Luiz Bittencourt PMOB .Sim
Norberto Teixeira PMOB Não
Pedro Chaves PMOB Não

Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMOB Não

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMOB Não

Marisa Serrano PSOB Não

Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMOB Não

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Basílio Villani PSOB Não
Chico da Princesa PTB Sim
Oilceu Sperafico PPB Não

Or. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSOB Não

Gustavo Fruet PMOB Não

Iris Simões PTB Sim

(vanio Guerra PFL Não

José Janene PPB Não

Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSOB Não

Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PPB Não

Odílio Balbinotti °SOB Não

Osmar Serraqlio ~MOB Não
Padre Roque :)T Sim

:lastor Oliveira i='!ho :lpB Não

Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Valdomiro Meger PFL Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não

Carlíto Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Não
Fernando Coruja POT Sim
Gervásio Silva PFL Não
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Partido Bloco Voto

Hugo Bie,~1 PPB N'ão
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PPB Não
José Carlos Vieira PFL Não
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PMOB Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Luiz Mainardi PT Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não
Paulo José Gouvêa PST PL/PST/PSL/PMN/PSO Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Synval Guazzelli PMOB Não
Telmo Kirst DPB Não
Valdeci Oliveira QT Sim
Waldir Schmidt :JMOB Não
Waldomiro Fioravante ::iT Sim
Yeda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 28
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- Sr. Presidente, quer vou, nesta rápida fala, examiná-Ia no mérito.
Vamos ficar na questão do atacado, é fundamental
para o País.

Seguimos uma lógica consistente - e falta lógica
a uma parte desta Casa -, segundo a qual é essencial
ajustar as contas públicas. Portanto, não podemos
mais tergiversar, nem perder mais um momento se
quer no exame desta matéria, que tem de ser aprova
da e promulgada, a fim de passar a gerar efeitos.

Sr. Presidente, pronuncio-me de maneira bem
simples e com todo o respeito que tenho por todos
os que divergem de mim - sou democrata, aceito
críticas e gosto, igualmente, de fazê-Ias, até porque
lutei muito para isso.

Para mim, está desinformado ou não fala a sé
rio quem pretende, nesta quadra, ao mesmo tempo,
juros baixos e inflação baixa; quem pretende romper
com o FMI e pensa com isso abrir linhas de crédito
no exterior; quem tenciona todo esse paraíso sem
querer pagar nenhum preço, nenhuma pena.

Ora, tenho a impressão de que teríamos muito
mais ajuda para o País se houvesse um projeto até
mais forte, mais duro, mas que visasse à apresenta
ção de medidas consistentes, um projeto que previs
se a realidade que nos envolve, a inescapávef reali
dade do mundo interdependente da economia inter
nacional, dos mercados globalizados.

Portanto, de maneira bem clara e com todo o
respeito por quem apresentou as emendas - pes
soas admiráveis, figuras extremamente respeitadas
pela Nação -, repito: nós aqui ficamos 'no atacado e
pedimos a esta Casa que insista em manter a ínte
gra do projeto, porque é disso que o Brasil precisa,
para seguir a linha dos projetos estratégicos que
pretendem o desenvolvimento deste País.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado Henrique Fontana, para falar a
favor da matéria. S. Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, são 22h10min. Ouve-se pelos corredo
res da Câmara dos Deputados que há pressa, que é
preciso terminar esta votação rapidamente. Mas te-

08832 Quinta-feira 11

o SR. INÁCIO ARRUDA
peço a palavra-pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, na votação
anterior, meu voto foi "sim".

O SR. BETINHO ROSADO (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu foto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a Emenda Aglutinativa nº 17 do seguinte teor:

Emenda Aglutinativa ne 17

A partir do conteúdo das Emendas nº 4/99-CE,
do Deputado Luiz Antônio Fleury e outros, e nº 7/99
CE, do Deputado Antonio Carlos Biscaia e outros
dê-se, ao § 3º art. 75 do Ato das Disposições Transi
tórias da Constituição Federal, constante do art. 1º
da Proposta de Emenda Constitucional nº 637-B/99,
a seguinte redação:

"Art. 75 .
§ 3º Respeitado o disposto no parágra

fo anterior, enquanto for arrecadada a contri
buição de que trata este artigo, vinte por
cento do resultado da arrecadação corres
pondente caberá à unidade da federação
em que ocorrer o fato gerador e dez por
cento ao Município de origem, os quais de
verão empregá-los, obrigatoriamente, nos
serviços de saúde."

Sala das Sessões, - Deputado José Genoíno, Lí
der do PT, Deputado Antonio Carlos Biscaia, Vice
Líder, PT - RJ. - Geraldo Magela Vice-Líder do PT.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, meu voto foi "sim".

A SRA. ZILA BEZERRA (PFL - AC. Sem revi
são da oradora. ) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, meu voto seria "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao Deputado Arthur Virgílio, para falar
contrariamente à matéria.

O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quanto à emenda assinada por três ilus
tres Deputados da Oposição, por mais merecedores
que sejam S. Exas. da admiração do País, nem se-
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mos argum~ntos e acreditamos que o povo brasileiro Municípios, que administram tão bem esses recur-
tem o direito de conhecê-los. sos - se é que vão mesmo para a Saúde -, não me-

O Deputado Arthur Virgílio acabou de dizer que recem ficar com 10% do valor arrecadado?
há pressa, que é preciso ajustar as contas públicas. É Para o Governo Federal, Sr. Presidente, é sim-
isto o que está em jogo: o ajuste das contas públicas. pies fazer ajustes. Cobram impostos do nosso povo

Fui buscar no Correio do Povo, um dos gran- e centralizam toda a arrecadação, distribuindo cada
des jornais do Estado do Rio Grande do Sul, um arti- vez mais responsabilidades a Estados e Municípios.
go sobre o ajuste das contas públicas: "Superávit e Vamos dar a demonstração de que queremos,
déficit - ao mesmo temp"o:. _. de fato, no mínimo um melhor equilíbrio do ponto de

Diz a matéria: "É preciso ampliar o superávit vista do pacto federativo, votando "sim" a esta
primário" - leia-se cortar mais recursos das políticas emenda que garante recursos para os Estados e os
sociais e aumentar impostos. E continua, logo abai- Municípios deste País.
xo: "No mesmo acordo com o FMI, o Governo aceita O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Pre~idente,

a imposição do FMI de que o chamado déficit nomi- peço a palavra pela ordem.
nal poderá crescer de 42 bilhões para 66 bilhões". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

Por que o déficit nominal pode crescer, Sras. e V. Exa. a palavra.
Srs. Deputados? Porque os juros estão livres; por- O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP.
que, quando se fala em ajuste das contas públicas, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria
só se fala em corte de investimentos públicos, para registrar o meu voto na votação anterior.
poder gastar, para ser perdulário. Quando é que va- O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem
mos superar essa política de juros? Quando é que revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
teremos a coragem de assumir que este País pode, terior, "não".
sim, desenvolver-se com juros mais baixos? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-

Alguns dizem que não se podem baixar juros por lar contra a matéria, concedo a palavra ao Deputado
meio de decreto, Deputado Arthur Virgílio, Deputado Ayrton Xerez, pelo prazo de cinco minutos.
Inocêncio Oliveira. Então como é que se pode levantar O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
a taxa de juros por meio desse mesmo instrumento? visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

O Sr. Armínio Fraga assumiu o Banco Central e Deputados, em qualquer atividade humana há ações
alterou em seis pontos a taxa de juros deste País, di- que a engrandecem, regeneram, enriquecem e grati-
zendo que a medida era necessária para equilibrar as ficam; e há também ações que nem sempre nos tra-
contas públicas. Mas como? Seis por cento de taxa de zem a alegria que gostaríamos de ter. Certamente,
juros significam 12 bilhões de reais por ano que este nenhum de nós, nenhum dos 513 Deputados
País vai torrar para alimentar os capitais especulativos. Federais aqui presentes gostaria hoje de enfrentar a

Chega de capitais especulativos! Vamos atrás dos polêmica que estamos enfrentando. Ninguém gosta
capitais produtivos! Vamos atrás de um projeto nacional! de tributos. Ninguém gosta de impostos. Aliás, o Có-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se, infe- digo Tributário Nacional que vigora nesta Nação é
Iizmente, todo o povo brasileiro vai pagar mais 15 bi- aquele editado em 1968. São trinta anos! E ele foi
Ihões de CPMF por ano, por que uma parte desse im- haurido e produzido durante o regime militar, que
posto não fica com os Estados e os Municípios? É isso não queremos, nem de perto, lembrar, porque não
que defendo com a minha emenda. Quantos ex-Prefei- nos trouxe os resultados desejados.
tos, ex-Governadores, futuros Prefeitos e futuros Go- Peço a todos atenção. O Poder Legislativo, do
vemadores estão neste plenário? Será que Estados e qual fazemos parte, é independente e soberano,
Municípios não estão também enfrentando dificuldades mas tem o dever de interagir com o Poder Executivo,
dramáticas? Eu gostaria de saber por que esta Casa que propôs essa emenda constitucional e está abra-
não dá uma resposta positiva aos Estados e aposta na ços com o problema do ajuste das contas nacionais.
consolidação de um pacto federativo de respeito entre Essa realidade é inafastável.
os diferentes entes da Federação. Peço ainda a atenção dos nossos amigos, dos

Deputado Inocêncio Oliveira, será que o per- Srs. Deputados, por muito breves instantes, para o
nambucano que vai pagar esse tributo lá em Recife seguinte fato: o resultado do aumento da arrecada-
não mora também em Pernambuco e no Brasil? Por ção decorrente da alteração dessa alíquota será utili-
que todo o tributo tem de ficar com o Governo Fede- zado para cobrir o rombo da Previdência Social nos
ral? Será que os Estados não merecem 20%, e os exercícios de 1999, 2000 e 2001.
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Srs. Deputados, a. Mesa da Câmara, a meu ver, PCdoB, do PSB, do PDT, do PMDB, do PSDB, do
foi extremamente democrática ao admitir a emenda PPB, do PTB e de outros tantos pês. Basta deixar
aglutinativa, que, ao contrário do que propõe o Executi- dinheiro lá, que o Prefeito saberá fazer. Fui Prefeito
vo, resolve estabelecer um minicódigo tributário, uma e sei como fazer, Deputado Arthur Virgílio. Sei como
vez que destina 20% ao Estado onde ocorreu o fato fazer saúde, e todos sabemos que os Prefeitos sa-
gerador e 10% ao Município, alterando completamente bem, porque vivenciamos.
o texto aprovado ontem, dando a ele significado diver- Mais do que isso, é preciso deixar dinheiro nos
so. Por isso, somos contra essa emenda. Estados .para que façam saúde, e, aí, sim, com de-

Pedimos aos Srs. Deputados que fazem parte da cência, fazer o discurso do pacto federativo, mas o
base governista e acreditam que a partir deste momento discurso da coerência, e não da aparência, do faz-
encontraremos a perspectiva do ajuste de que tanto pre- de-conta, do jogo de palavras.
cisamos, do desenvolvimento social que nosso País re- Quem vota contra esta emenda está votando,
clama, que votem contra a presente emenda, apresen- sim, o desmonte do pacto federativo.
tada à PEC aprovada ontem em primeiro turno. Há poucos dias, Sr. Presidente, quando vim a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para este plenário com a indumentária do Rio Grande, pil-
falar a favor da matéria, concedo a palavra ao Sr. chado, não pude adentrar. Fiz uns versos e fui mal
Deputado Pompeo de Mattos. compreendido. Fiz uma invocação concitando os cole-

O SR. POMPEO DE MAlTOS (PDT - RS. Sem gas Congressistas, pedindo-lhes que não levassem a
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. mal, porque o cavalo nasce forte e por isso cresce um
Deputados, sabemos que a hora vai tarde e que possi- bagual. O Governo FHC, só não nota quem não vê,
velmente já nem nos ouçam mais. Mas se não tenho trata o Rio Grande a água e sal. E indo assim desse
para quem falar, se não ouvem o que digo, falo para jeito, o gaúcho mete o peito e rompe o pacto federal.
mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho so- Fui entendido, quando disse isso, como sepa-
bre aquilo em que acredito. E é importante falar, até ratista. Não sou, e não somos. O Rio Grande, muito
para contraditar quem aqui veio dizer que o dinheiro da antes de qualquer discussão de pacto, quando fez a
CPMF é também para cobrir o rombo da Previdência. Revolução Farroupilha, quando o estrangeiro queria

Sr. Presidente, ouvi hoje um colega - se não me o Rio Grande aliado, disse que era brasileiro.
engano, o Deputado Vivaldo Barbosa '"7 reclamar da Somos brasileiros por opção e convicção. Agora,
Presidência que falasse com mais vagar para que en- queremos romper o pacto não para nos separarmos.
tendêssemos melhor as expressões que levava ao co- Queremos romper o pacto do jeito que ele está. Assim
nhecimento do Plenário. Acho que o colega falou tão é uma mentira. Não vai dinheiro da União. Ao contrá-
rápido que não entendi se é para cobrir o rombo da rio, esta CPMF vai sugar do Rio Grande 80 milhões de
Previdência ou cobrir o roubo da Previdência. Fiquei reais por mês. Cada mês, o Rio Grande vai lá nas
em dúvida. Qual é o motivo do aumento da CPMF? É suas economias, pega 80 milhões e entrega a Brasília,
verdade que há um rombo na Previdência, mas sei que faz o repasse para o estrangeiro. E ficamos chu-
também que o rombo da Previdência é fruto do roubo pando o dedo, as crianças e os velhinhos ficam sem
da Previdência. Isso, temos de deixar muitó claro. saúde e as mães, sem remédio. Esta é a realidade.

E esta é, quem sabe, uma das tantas razões de Concluo, Sr. Presidente, dizendo que podemos
insistirmos tanto aqui e não sermos ouvidos. Falamos enganar um por um dia e muitos por muitos dias. E
para quem parece surdo ou se faz de surdo, porque o há quem diga que dá para enganar todos por toda a
pior surdo não é quem não ouve, é quem não quer ou- vida. A vida é tão curta que tem gente que morre en-
vir que a saúde se faz nos Municípios. e nos Estados. ganada. Mas digo que tem um que não podemos en-

E não está mais em jogo se teremos ou não a ganar: nós mesmos. Não me engano sobre o que
CPMF. Já está decidido. Teremos. A CPMF está re- está acontecendo. E o pior é que sei que V. Exas.,
criada. Ressuscitamos o morto em nome da renova- no íntimo, também sabem que este dinheiro não vai
ç.ão, porque já não há mais o que renovar, porque a para a Saúde de jeito nenhum. (Palmas.)
CPMF já está vencida. A lei, no tempo, já se esvaiu. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-

Portanto, Sr. Presidente, é importante dizer do a palavra ao Sr. Deputado Antonio Carlos Bis-
com toda a convicção que o que não querem efetiva- caia, como autor.
mente é que se faça saúde com a CPMF, porque, se O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ.
quisessem fazer saúde, deixariam uns trocos para Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
os Prefeitos, de todos os partidos, do PFL, do PT, do Deputados, fico estarrecido quando vejo o Líder Arthur
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Virgílio falar em ajuste, como se S. Exa. estivesse Além desse atropelo a que todos assistimos
.representando o Govemo que acabou de assumir. aqui - estou'estarrecido. com tudo isso -, impede-se
Deputado Arthur Virgílio, o desajuste completo de a discussão, impede-se que os Deputados de Oposi-
toda a economia do País foi provocado pelo Gover- ção possam questionar os Ministros, que vêm aqui
no de V. Exa. às escondidas encontrar-se com a bancada de sus-

Evidentemente, é estranho que V. Exa. venha tentação política do Governo. É lamentável.
aqui pedir um ajuste. É um desajuste provocado por E é mais lamentável ainda que no momento em
este Governo e que atinge as unidades federativas e que se pretende que as instituições sejam respeitadas
os Municípios, que estão aí com o pires na mão. queiram agir com essa pressa. Os jornais noticiam

A emenda, além desse aspecto, pretende nada hoje essa pressa. Ainda há negociação no segundo ou
mais, nada menos do que o cumprimento da Consti- terceiro escalão, é a liberação de verbas.
tuição, aquilo que também, nesse curto período, não Não se está votando aqui, evidentemente, pen-
vejo ser cumprido. sando na saúde do povo brasileiro, porque essa, la

mentavelmente, está num estado crítico em todo o
Sr. Presidente, V. Exa., com sua formação jurídi- País. Não se está pensando no bem do País, em ab-

ca, deve saber que a aprovação da prorrogação de um so/uto. O que se está pretendendo aqui, unicamente,
dispositivo transitório, que já expirou, é um absurdo ju- é atender a segmentos da base de sustentação do
rídico, é uma inconstitucionalidade aberrante. Governo. Parece que esse imposto é destinado ao

Essa inconstitucionalidade foi aprovada, em juízo PSDB. Depois vão criar o imposto verde para o
de admissibilidade, pela Comissão de Constituição e PMDB e inventar um outro para o PFL.
Justiça e de Redação, contra, evidentemente, a posi- Espero que esta emenda seja aprovada para o
ção de Deputados de renome. Até o ex-Deputado Jar- aprimoramento desse projeto.(Palmas.)
bas Lima, do Rio Grande do Sul, deu um voto em se- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
parado - aliás, um magistral voto - apontando as in- tação a Emenda Aglutinativa nº 17. Vamos ouvir os
constitucionalidades, e aqui no plenário, mais uma vez, Srs. Líderes.
essas questões não foram consideradas. Apenas a Como vota o PV?
base de sustentação política do Governo quer cumprir O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
as determinações do Fundo Monetário. E quer cumprir Como vota o PPS?
rapidamente.Poderíamos discutir e votar. Não. Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota "sim".
que ser hoje, até a meia-noite. Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?

A ordem veio neste sentido, e não tem que se discu- Vota "não".
tir, que se aprimorar, porque isso poderia significar o retor- Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
no do projeto ao Senado Federal. Nem isso é possível. O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB-MA. Sem revi-

Esta emenda é constitucional. A Constituição são do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PSB/PCdoB
Federal estabelece, no seu art. 157, que pertencem vota "sim".
aos Estados 20% da arrecadação daqueles impos- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
tos não previstos anteriormente na competência tri- vota o PTB?
butária da União. Este é um imposto novo. Vota "sim".

Essa destinação aos Estados e aos Municípios Como vota o PDT?
é uma destinação por determinação constitucional. O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
Quando se pede aos Deputados que tenham sensi" orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim", pelo
bilidade e aprovem esta emenda aglutinativa, pede- pacto federativo, pelos Municípios.
se nada mais, nada menos que se cumpra a Consti- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
tuição neste aspecto. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota "não".

Na época em que foi aprovada a Emenda Cons- O SR. GERALDO MAGELA (PT - DF. Sem re-
titucional nº 12, esse dispositivo não foi aplicado, exa- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".
tamente porque, originariamente, os recursos eram O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. S., revi-
destinados ao Fundo Especial de Saúde e, naquele são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
momento, a participação dos Estados já estava asse- O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem re-
gurada. Então, não havia porque se cumprir esse dis- visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
positivo constitucional. Neste momento, evidentemen- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
te, a regra constitucional deve ser cumprida. revisão do orador.) - Sr. Presidente, os percentuais
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que estão definidos nesta emenda representam me- para que votemos ainda hoje, conforme entendimen-
nos do que o Governo repassa para o setor de saú- to entre as Lideranças, a redação final do projeto.
de dos Estados e Municípios. No ano passado, toda O PSDB vota "não", Sr. Presidente.
a CPMF arrecadou 8 bilhões e 100, e o Governo re- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
passou para Estados e Municípios 9 bilhões e 200. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

Por isso, o PFL vota "não" à emenda. o voto "não" e solicita à sua bancada que permane-
O SR. ELTON ROHNELT (PFL - RR. Sem revi- ça em plenário. Teremos mais duas votações nomi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota "não". nais e a votação da redação final.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito O PPB faz esse apelo à sua bancada para que

aos Srs. Deputados que tomem seus lugares a fim permaneça em plenário. Nesta votação o PPB enca-
de ter início a votação pelo sistema eletrônico. minha o voto "não".

Está iniciada a votação. O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP. Sem
Queriam seguir a orientação do visor do posto. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "sim".
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,

a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exa. a palavra. V. Exa. a palavra
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão do O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem

orador.) -Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto "não". revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an-
O SR. JÚLIO REDECKER - Sr. Presidente, terior meu voto foi "não".

peço a palavra pela ordem. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Presidente, peço a palavra pela ordem.

V. Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
O SR. JÚLIO REDECKER (PPB - RS. Sem re- V. Exa. a palavra.

visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
teriores acompanhei a Liderança do PPB. (PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem deflte, já não há mais fluxo.
revisão do orador.) - Sr,. Presidente, nas duas últi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
mas votações votei "sim" encerrar. Todos votaram?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
te, peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA, (PFL - PE. A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem revi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden'te, o PFL re- são da oradora.) - Sr. Presidente, a bancada do PMDB
comenda o voto "não" e reitera o apelo aos Srs. Par- gostaria de convidar todos os companheiros para um
lamentares para que permaneçam em plenário, para encontro amanhã, às 10 horas, no Anexo 11, sala nº 2, a
que possamos concluir a votação dessa importante da Comissão de Orçamento, com o Govemador Itamar
matéria. Faltam apenas duas votações nominais Franco. Gostaria de contar com a presença de todos.
pelo sistema eletrônico e a votação da redação final. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-
Portanto, se os Srs. Parlamentares puderem perma- cerrar a votação.
necer em plenário, concluiremos o mais rapidamente Deputado Severino Cavalcanti, vamos votar.
possível a votação. Deputado Pedro Corrêa, vamos votar.

Nesta votação, o PFL recomenda o voto "nãoll
• O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está

O SR. CAIO RIELA (PTB - RS. Sem revisão encerrada a votação.
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Trabalhista A Mesa vai anunciar o resultado da votação:
Brasileiro vota "sim". VOTARAM:

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Sim: 139
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha Não: 328
o voto IInão" e apela aos Srs. Parlamentares no' sen- Abstenções: 00
tido de que permaneçam em Plenário, a fim de con- Total: 467
cluirmos o mais rapidamente possível essa votação, ' É rejeitada a Emenda Aglutinativa nº 17
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Proposição: PEC N° 637/99 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 17

Início Votação: 10/03/1999 22:32

Fím Votação: 10/0311999 22:42

Resultado da Votação
Sim 139
Não 328
Abstenção O

Total da Votação 467

Art. 17 1

Total Quorum 468

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 21:09

Orientação
PFL -Não
PMDB-Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB-Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Não
PPS-Sim
PV -Sim
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não

Alceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Elton Rohnelt PFL Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PSDB Não

Luis Barbosa PFL Não

Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não

Badu Picanço PSDB Não

Benedito Dias PFL Não

Eduardo Seabra PTB Sim
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AMAPÁ
Partido Bloco Voto

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

Fátima Pelaes PSDB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Não

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Não

José Priante PMDB Não

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSDB Não

Nilson Pinto PSDB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSDB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
AÇlnaldo Muniz ::>DT Sim

':;onfúcio Moura DMDB ~ão

:=:urioedes Miranaa ;:lDT Sim

\1annha Raupp PSDB ' Não

Nilton Caplxaoa PTB ' Sim

Oscar Andrade ~FL Não

Sérgio Carvalho PSDB Não:·'

Total Rondonia: 7
;.,,~ ~

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL NãQc, ,

IIdefonço Cordeiro PFL ~Não"

João Tota PPB ' N~o;;;:

Márcio Bittar PMDB Sim""
Marcos Afonso PT ;:.Sim;~

Nilson Mourão PT ,;'pim(;

Sérgio Barros PDT ",Sim".,:
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Partido Bloco Voto
ACRE
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
AntOnio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMOB Não

IgorAvelino PMOB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMOB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mouri!ío PSOB Não

Total Tocantins: 8

MARANHAo
Albérico Filho PMOB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMOB Não

João Castelo PSOB Não

José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMOB Não

Remi Trinta PL PUPST/PSUPMN/PSO Não

Roberto Rocha PSOB Não

Sebastião Madeira PSOB Não

Total MaranhAo : 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não

Almeida de Jesus PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Aníbal Gomes PMOB Não

Antonio CambraIa PMDB Não

.:l.rnon Bezerra ::lS08 Não

:hiQUlnno Feitosa ::JSDB Não

Eunicio Oliveira ?MOB Não

Inscio Arruda PCdoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSOB Não

Manoel Salviano PSOB Não

Marcelo Teixeira PMOB Não

Moroni Torgan PSOB Não

Nelson Otoch PSOB Não

Pinheiro Landim PMOB Não

Raimundo Gomes de Matos PSOB Não

Roberto Pessoa PFL Não
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CEARÁ
Partido 81000 Voto

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguia,r PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 22
PIAUI
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Marcelo Castro PMDB Não

Mussa Demes PFL Não

Paes Landim PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Total Río Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais DFL Não

Enivaldo Ribeiro ~PB
Não

Inaldo Leitão PMDB Não

Marcondes Gadelha ~FL
Não

~icarao Rique PMDB Não

Wilson Braga PFL Não

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB Não

Clementino Coelho PSB PSB/PCDOB Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sím

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não
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Partido Bloco Voto
PERNAMBUCO
Joel De Hollanda PFL Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PFL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Marcos de Jesus PST PUPST/PSLlPMN/PSD Não
Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Ricardo Fiuza PFL Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

João Caldas PMN PUPSTIPSLlPMN/PSD Não

José Thomaz Nonô PSDB Não

Luiz Dantas PSD PUPST/PSLlPMN/PSD Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não

Cleonâncio Fonseca PMDB Não

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PDT Sim

Eujácio Simões ;:lL PL/PST/PSLlPMN/PSD Não

Félix Mendonca PTB Não

=ranclStônlo Pinto ::JMDB Não

3eraldo Simões PT Sim

Gerson Gabnelll PFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo AzI PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Não

João Leão PSDB Não

Jonival Lucas Junior PPB Não

Jorge Khoury PFL Não

José G:arlos Aleluia PFL Não

José Rocha PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIA
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDB Não

Leur Lomanto PFL Não

Luiz Moreira PFL Não

Manoel Castro PFL Não

Mário Negromonte PSDB Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Não

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz. PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSLlPMN/PSD Sim

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins uFL Não

João Fassarella ::>T Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Lael Varella PFL Não

Lincoln Porteia PST PUPST/PSLlPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim
PMDB·

,
Maria Elvira Não

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Nã.o

Nilmário Miranda PT Sim



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08843

Partido Bloco Voto
MINASGE~IS

Odelmo Leão PPB Não
Olimpio 'Pires POT SirÍ'l
Osmânio Pereira PMOB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMOB Não
Rafael Guerra PSOB Não
Roberto Brant PSOB- Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSOB Não
Saraiva Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não
Feu Rosa PSDB Não
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Não
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Não
Ricardo Ferraço PSDB Não
Ríta Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim
Aldir Cabral PFL Não
Alexandre Santos PSDB. Não
Almerinda de Carvalho PFL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Ayrton Xerez PSDB NM
Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL/PI',,1NíPSD Não
':::elso Jacoo PDT Sim
Coronel Garcia PSDB Não
Dino Fernanaes PSDB Não
Or. Heleno PSOB Não
Eber Silva POT Sim
Eduardo Paes PFL Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PMDB Não
Jair Bolsonaro PPB Não
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB. Sim
João Mendes PMOB Não
João Sampaio PDT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Jorge Wilson PMDB Não
Laura .Carneiro PFL Não
Luís Eduardo PSDB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
Luiz Salomão PDT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Mareio Fortes PSDB Não
Mattos Nascimento PMDB Não
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Pastor Valdeci PST PUPST/PSLIPMN/PSD Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PPB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não
Simão Sessim PPB Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
Aloizio Mercadante PT Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Palocci PT Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PPB Sim
..L\rnaldo Madeira PSDB Não
.L\ry Kara DPB Não
Bispo Wanaerval ::lL PL/PSTfPSL. PMN/PSD Não
:els9 Giqlio ::lTB Sim
Celso Russomanno PPB Não,
Corauci Sobrinho PFL Não
De Velasco PST PLlPST/PSUPMN/PSD Não
Dr. Hélio PDT Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Edinho Araújo PMDB Não
Eduardo Jorge PT Sim
Emerson Kapaz PSDB Não
Evilásio Farias PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Zuppo PDT . Sim

Gilberto Kassab PFL N~!J
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
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SÁOPAULO
Partido Bloco Voto

Joao Herrmann Neto PPS Sim

Joao Paulo PT Sim

José de Abreu PSDB Não

José Dirceu PT Sim

José Genoíno PT Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Sim

Julio Semeghini PSDB Não

Lamartine Posella PMDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PLlPST/PSL/PMN/PSD Não

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Não

Nelo Rodolfo PPB Não

Nelson MarQuezelli PTB Sim

Neuton Lima PDT Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Paulo Lima PFL Não

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PPB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PFL Não

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Sampaio Dória PSDB Não

Teima de Souza PT Sim

VadãoGomes PPB Não

Valdemar Costa Neto PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Não

Zé índio PPB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 63

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro ::>FL Não

:"\no ROSSI ::>SDB Não

Munio Dommqos ;::lTB Não

Dsvaldo Sobnnho PTB Sim

Pedro Henry PSDB Não

Ricarte de Freitas PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não
"';,

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz ·PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela PT Sim

Maria Abadia PSDB Não

Pastor Jorge PMDB Não

Paulo Octávio PFL Não
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Partido Sloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Não

Euler Morais PMDB Não

Jovair Arantes PSDB Não

Juquinha PSDB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vânia PSDB Não

Luiz Bittencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Sim

Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 12-

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSDB Não

Pedro Pedrossian PFL NAo

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Basílio Villani PSDB Não

Chico da Princesa PTB Sim

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSDB Não

Gustavo Fruet PMDB Sim

:ris Simões PTB Sim

;vanlo Guerra PFL Não

L.uclano Pizzatto PFL Não

Luiz Carlos Hauly PSDB Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSDB Não

Moacir Micheletto PMDB Não

Nelson Meurer PPB Não

Odflio Balbinotti PSDB Nilo

Osmar Serraglio PMDB Não

Padre Roque PT Sim

Pastor Oliveira Filho PPB NAo

Ricardo Barros PPB N60

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Nflo
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PARANÁ
Valdomiro Meger
Werner Wanderer

Total Paraná: 26
SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis' Carlos Heinze
,-uiz Mainardi
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Poltlpeo de Mattos
Rliiberto Argenta
Synval Guazzelli
T.elmo Kirst
Valéleci Oliveira
Waldir Schmidt
WJ:ildomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 29

Partido

PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
POT
PFL
PPB
PMOB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PPB
PT

°T
PMDB
PSDB
PMDE
PMDE
PDT
PFL
PMDB
PPB
PT
PMDB
PT
PSOB

Bloco Voto

Não
Não

Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim

:i.Não
: Não

Não
Sim
Não
Sim
Não



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

- NQ 14-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar como autor, tem a palavra o Deputado
Marcelo Déda.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I e

§ 2º do Regimento Interno, destaque para votação
em separado da Emenda nº 6, de autoria do Deputado
Marcelo Déda, apresentada a proposta de Emenda
à Constituição nº 637-A, de 1999.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. 
Deputado Geraldo Magela, Vice-líder do PT - José
Genoíno Líder do PT.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de iniciar a defesa desse desta
que, preciso fazer uma confissão. Vejam V. Exas.
que o Partido dos Trabalhadores preparou essa
emenda inspirado em declarações de uma das
mais importantes autoridades da República, aque
le a quem a Nação confia a guarda do cofre, o
Secretário da Receita Federal, Sr. Everardo Ma
ciel. Em entrevista publicada há mais de um mês
no Jornal do Brasil, S. Sa., como se comentasse
um fato ocorrido em alguma galáxia a anos-luz do
Brasil, revela à Nação brasil.eira que a sonegação
no País alcança o montante de quase 825 bilhões
de reais. Quase um PIB sonegado. Setecentos e
cinqüenta bilhões sonegados por pessoas jurídicas
e 75 bilhões sonegados por pessoas físicas. E
mais, S. Sa. diz que, cruzando informações do
Banco do Brasil sobre a arrecadação da CPMF
com informações da Receita Federal relativas ao
Imposto de Renda, descobriu que, das cem maio
res movimentações financeiras do País, dos cem
maiores contribuintes da CPMF, 48 jamais decla
raram Imposto de Renda.

Vejam V. Exas., ouvi belíssimos discursos, pe
ças de oratória pronunciadas por Parlamentares do
Governo. Ainda trago nos ouvidos a bela peça pro
nunciada pelo Deputado Marcondes Gadelha. Todos
querem o equilíbrio das contas públicas; todos que
rem um Estado apresentando um orçamento de défi
cit zero; todos querem o equilíbrio fiscal como pré~

requisito de uma boa administração da economia. É
óbvio que há acordo entre economistas das mais va-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre riadas correntes, porque é por aí que se persegue o
a Mesa Ó seguinte: modelo de estabilização real. .

Agora, Sr. Presidente, é preciso que se diga
que esse déficit foi criado pela irresponsabilidade de
uma política que permite a prática de juros de 45%
como âncora para sua manutenção.

Os economistas mencionados pelos Deputados
que me antecederam, como Jeffrey Sachs, em en
trevista a Globo News, disse que isso é um círculo
vicioso e não há como controlar o déficit, obrigando
a uma execução milagrosa que produza um superá
vit primário que será utilizado de forma cancerosa
por essa ferida infame da política econômica, consu
mindo o esforço para a produção do déficit primário
no pagamento de juros, pórque isso é um círculo vi
cioso.

Pois bem. Qual é o caminho para enfrentar a
questão do déficit para além, é óbvio, do enfrenta
mento à essência da política econômica? Por que
o ~quilíbrio das contas tem de perseguir sempre
dois únicos e exclusivos rumos: o rumo da redu
ção -dos investimentos públicos, do corte de des
pesas - e investimentos públicos geralmente na
área social - e o rumo da oneração da sociedade
pelo aumento de impostos? Por que a otimização
da arrecadação é desprezada? Por que o dado
fornecido por um homem de Governo,. com a res
ponsabilidade de Secretário da Receita, é ignora
do? Um dado escandaloso! São 825 bilhões de
sonegação. Do outro lado, o absurdo: dos cem
maiores contribuintes da CPMF, 48 nunca declara
ram Imposto de Renda.

Qualquer esforço de combate à sonegação, sé
rio, responsável, tecnicamente bem preparado, pro
duziria um esforço fiscal com menor sofrimento da
sociedade.

Cabe ao Governo romper essa aliança espú
ria e não declarada com aqueles que sonegam em
nosso País. Por aí se poderá produzir uma forma
virtuosa de se combater um comportamento vicio
so, que tem criado grave hemorragia na economia
brasileira.

A emenda, objeto desse destaque, Sr. Presi
dente, diz apenas isso. É a Oposição oferecendo
uma bela contribuição. A ironia é que o mesmo
Secretário, ao revelar esses fatos, disse: "Tenho
detalhado o mapa da sonegação no Brasil, mas
não posso usar esse mapa para instruir as minhas
ações de combate à sonegação, por causa do sigi
lo bancário".

O sigilo bancário serve para proteger a vida ín
tima e a individualidade de cada cidadão. O sigilo



"Art. 75 , .
§ No exercício das atribuições de que

trata este artigo, a Secretaria da Receita Fe-

Emenda Aditiva nº 6/99

Inclua-se o seguinte parágrafo, renumerando
os demais:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a Emenda nQ 6 da Comissão Especial, désta
cada:

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exa. a palavra.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Con
cedo a palavra ao Deputado Fernando Ferro,
como autor do destaque. S. Exa. disporá de cinco
minutos.

o SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, meu voto foi "não".

o SR. WAGNER SALUSTIANO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

o SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a matéria a que se referiu o Deputado
Marcelo Déda foi publicada no Caderno de Econo
mia do Jornal do Brasil, edição de 24 de janeiro. O
Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel,
prestou essas informações para contribuir com o de
bate sobre a CPMF. Exemplificou que, com elas,
mostraria mais uma das virtudes desse imposto.

Pois bem, Srs. Deputados. Estamos aqui assis
tindo constantemente ao discurso em que a base do
Governo repetidamente diz: "Não gostamos e não
queremos criar imposto". Fico a me perguntar: e, se
gostassem? Isso sabendo das implicações para o
País, por conta do descaso que é essa iniciativa. Afi
nai, os 15 bilhões previstos com a arrecadação da
CPMF seriam obtidos com 2% de ação fiscal no
combate à sonegação; dez por cento de eficiência
fiscal geraria 75 bilhões. Então, pergunto ao Deputado
Inocêncio Oliveira, que me falava há tempos que era
simpático a essa iniciativa: por que não mudar de
opinião agora e acatar essa iniciativa, que é boa
para o Governo, para o País, para a moral e a ética
na política brasileira? Não posso entender fazer-se
vista grossa a isso. É uma omissão criminosa que
não podemos aceitar.

Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08849

bancário não dev(:) servir como biombo para crimino- Sras. e Srs. Deputados, temos a oportunidade
so, não é biombo. para: sonegador, não é biombo de fazer um' ajuste, de contribuir, de trazer recursos,
para narcotráfico, não é biombo para contrabando e a Oposição está dando essa contribuição. Perde-
de armas. mos várias votações. Mas afirmo: ganham'os moral,

Nossa emenda diz simplesmente o seguinte: ética e politicamente esse debate, hoje à noite. Não
os dados da movimentação financeira pertinentes à saio daqui cansado. Não estou cansado, estou orgu-
CPMF ficarão nos bancos, à disposição da Receita, Ihoso de participar desta bancada, de trazer esse
para que ela possa mapear a sonegação, cruzar in- debate, de estar de cabeça erguida, levantando e
formações com o Imposto de Renda e utilizá-los, defendendo bandeiras de moral, de ética, de respon-
sem qualquer sigilo, para instruir suas ações fiscais sabilidade para melhorar o País. Não podemos ser
e buscar o dinheiro do povo, sonegado criminosa- favoráveis a sanegadores, a traficantes, a ladrões.
mente. Por isso, apelo à consciência de todos que estão vo

tando neste momento.
Sr. Presidente, esta Casa é acusada de

omissa. Tenho ouvido dizer que na Câmara dos
Deputados não se trabalha. Aqui está a prova:
são 22h53min, e estamos trabalhando. O povo,
em seu senso comum, diz que Deputado não tra
balha. Mas trabalhamos, e muito. O que digo
para as pessoas, quando enfrento esse argu
mento, é que se trabalha nesta Casa. Hoje, a
esta hora da noite, a base do Governo, a Maio
ria, trabalha para os ricos, quando deveria estar
trabalhando para o povo, para os pobres, que
merecem nossa atividade em plenário. É por
isso que faço esse apelo.

É possível contribuir de forma positiva para o
combate a esse absurdo denunciado pelo Secretário
da Receita Federal, que pede nosso apoio. S. Sa. foi
à imprensa denunciar, e seu grito não teve eco na
base governista, no Governo. Mas tem eco nas nos
sas posições. Dr. Everardo Maciel, pode contar co
nosco. Esperamos que alguns se sensibilizem com
isso, se não agora, brevemente, até porque não se
ria preciso realizar uma reformàfribl,Jtl3.ria, se a sone
gação fosse combatida adequadamentetse. houves
se vontade política de enfrentar os ricos, Os ladrões,
os traficantes e aqueles que saquêlâm á Nação bra-
sileira.' .

Por essa razão, pedimos a esta Casa apoia
mento para a iniciativa da bancada do Partido dos
Trabalhadores.



O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
discutindo a CPMF, tributo específico, com finali
dade determinada, e não a regulamentação do
Sistema Financeiro Nacional. Será apropriada a
discussão dessa matéria quando discutirmos o
Sistema Financeiro Nacional. Não devemos mistu
rar as coisas.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os demais Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio
que para se fazer uma fiscalização a empresas ba
seada em dados não se precisa de leis, mas de
decisão. Acredito que não é necessário estar es
crito para constatar se houve ou não sonegação.
Além do mais, temos obrigação de instrumentali
zar o Governo, nesta hora em que se, precisa des
se ajuste fiscal. Proponho-me a, após a votação
da CPMF, sentarmos para discutir uma emenda
dessa natureza.

O Partido da Frente Liberal não aceita e
não apóia nenhuma medida que venha a facilitar
a sonegação de impostos no País. Desejamos
que a reforma tributária e fiscal, que esperamos
seja ampla e profunda, coíba definitivamente a
sonegação de impostos, fundamental para che
garmos à verdadeira justiça tributária e fiscal no
Brasil.

Por isso, neste caso específico, o PFL reco
menda o voto "não".

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
- RN. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
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deral poderá requisitar ou proceder ao José Genoíno disse que ninguém se inscreveu
exame de documentos, livros ou registros, para falar contra. Não é verdade: eu estava ins-
sendo que as instituições responsáveis crito.
pela retenção e pelo recOlhimento da con- Não cabe orador neste destaque de votação
tribuição provisória sobre movimentação em separado, S.Exa. deve saber disso. Eu encami-
ou transmissão de valores e de créditos e nharia contra, porque eles sempre foram contra, não
direitos de natureza financeira prestarão, colaboraram em nada e não merecem o apoio da
também, à Secretaria da Receita Federal, Casa. (Palmas.)
todas as informações necessárias à identi-
ficação dos contribuintes e os valores glo- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
bais das respectivas operações, nos ter- razão V. Exa. Nesta hipótese ~ó cabe encaminha-
mos, nos prazos e nas condições que vie- mento do autor do destaque e do autor da emen-
rem a ser estabelecidos pelo Ministro de da.
Estado da Fazenda."

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PPS? (Pausa.) O PPS vota "sim".

O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PMN/PSD/PSL vota "não".

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB? (Pausa.) O PTB vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. WAGNER SALUSTIANO (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota "não".

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, faço um apelo a
toda a Casa.

Esta emenda é suprapartidária e pensa no bem
do Brasil. E como ninguém se inscreveu para falar
contra, por que o Governo não a aprova? Porque ela
é boa para o Brasil, dá instrumental à Receita e
combate a sangria da sonegação e da malandra
gem.

Apelamos ao Líder do Governo para aprovar
esta emenda por consenso, nesta noite, aqui na ses
são da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
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Portanto, o Governo recomenda o voto
"não".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicito
aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim
de ter início a votação eletrônica.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) ...,. Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nessas últimas 48
horas, tivemos um belo debate na Casa. Perdemos
algumas votações, fizemos acordos em outras.
V. Exa. presidiu as sessões com a dignidade de Pre
sidente da Câmara dos Deputados.

Não é bom para esse debate que o Líder do
Governo - que amanhã pode nos procurar para ne
gociar - diga que a Oposição não merece o respeito
da Casa. Quem é Líder do Governo bate a proposta,
mas preserva o diálogo. É um gesto agressivo e
exagerado. Quem faz isso, não revela perfil de lide
rança, porque amanhã vai procurar a Oposição para
negociar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, vamos manter o entendimento sempre
presente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar. A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
que tomem seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
-revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda o voto "não" e informa à sua bancada
que teremos mais uma votação e a redação fi
nal.

O PPB vota "não".

O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para
lembrar aos nossos comp~nheiros que após esta vo
tação ainda teremos a votação de um DVS e, poste
riormente, da redação final.

O preparo psicológico é importante para a ma
nutenção do ânimo, a esta hora da noite.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço a
todos que permaneçam em plenário. V. Exas. po
dem perceber que, em apenas em dois minutos, te
mos 358 votos registrados no painel.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui ci
tado pelo Líder Marcelo Déda. Assim sendo,
gostaria de ter oportunidade de fazer uma pon
deração.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não foi
uma menção desairosa, nobre Líder. Vamos evitar
neste final de votação...

(Tumulto no plenário.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - É sempre a
mesma coisa. A Oposição fala o que quer, e nós, do
Governo, somos obrigados a agüentar.

É uma intolerância. Imagine se um dia a Oposi
ção chegar ao poder.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço aos
senhores membros da Oposição que sigam o exem
plo ao Deputado Vivaldo Barbosa.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV - É intolerância
demais! A intolerância deles é demais! São radicais
sectários.

(Tumulto no plenário.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
evitar confusão.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto "não".
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Sr. Presidente,

VOTARAM:

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Encerrada a votação.
Anuncio o resultado.

Sim: 140
Não: 318
Abstenções: 00

Total: 458

É rejeitada a emenda nº 6, da Comissão Espe
cial, destacada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Todos votaram?

Quanto à questão que está sendo votada, O SR. GERSON PERES -
quando fiz o encaminhamento da matéria em peço a palavra pela ordem.
nome do PFL, disse que me propunha, logo após
a votação da CPMF, a discutir uma PEC específi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
ca sobre esta- matéria. E aqui faço a proposta, V. Exa. a palavra.
para que possamos, com os partidos de Oposição O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
e os demais partidos da base de sustentação do são do orador.) - Sr. Presidente, sobre as leis de so-
Governo, discutir esta matéria çqm profundidade, negação, eu gostaria de lembrar aos eminentes Lí-
apesar de o ilustre Relàtor da réforma tributária, deres que no Programa de Estabilidade Fiscal envia-
meu companheiro Mussa Demes, ter inserido em do pelo Governo, na faixa compreendida a médio
seu relatório dispositivos que evitam a sonegação prazo para a busca dessa estabilidade, estão inseri-
de impostos. dos quatro pontos.

Por isso eu disse que esta matéria deveria Primeiro, que o Congresso Nacional elaboraria
ser tratada especificamente quando da reforma a lei de responsabilidade fiscal; segundo, a lei de so-
tributária e fiscal. Mas me proponho a juntar-me negações, que previa uma receita anual de 2 bilhões
com os demais partidos da base e de oposição de reais; terceiro, a reforma da Receita Federal, com
para fazermos uma PEC que possa coibir, de uma a criação de uma autarquia - somos até contra isso;
vez por todas, a sonegação de impostos em nosso e o quarto ponto seria, se não me falha a memória, a
País. reforma da legislação trabalhista, com a conseqüen-

Nesta votação específica, o PFL vota "não". te extinção do Imposto Sindical.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi- Esses quatro pontos estão inseridos no Pro-

são do orador.) - Sr. Presidente, orientamos a ban- grama de Estabilidade Fiscal, que, a curto prazo,
cada do PT a votar "sim" e consideramos que esta alinha a parte da arrecadação - que já estamos
emenda é muito importante. acabando de votar, com o ajuste fiscal- e da eco-

Quanto à proposta do Deputado Inocêncio Oli- nomia, que é a parte de economizar os custos, or-
veira de fazer uma discussão sobre uma lei especial çamento, redução, para se obter o resultado de 8
a respeito do assunto, poderemos incluí-Ia na pauta milhões.
da Câmara dos Deputados, para enfrentarmos essa Agora, quero deixar claro que não é uma pro-
questão. Concordamos em nos sentar à mesa com o posição da Oposição. O Governo se antecipou,
Deputado Inocêncio Oliveira e com os demais Líde- quando enviou para o Congresso o Programa de
res partidários para dar prosseguimento a essa Estabilidade Fiscal. De forma que a lei de sonega-
emenda numa lei específica, apresentada pelos ção será votada como uma iniciativa do Governo.
Deputados Marcelo Déda e Fernando Ferro. Embora eu não seja Líder do Governo nem tenha

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB _ RJ. procuração para tal, devo fazer justiça ao Gover-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O Partidõ no.
Trabalhista Brasileiro encaminha o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco
menda o voto "não" e informa a sua bancada
que teremos mais uma votação e a redação fi
nal.

Portanto, fazemos um apelo â bancada para
que permaneça em plenário para mais uma votação
e a redação final.

O PPB vota "não".
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Proposição: PECo N. 637/99 - DVS N° 14 -
EMENDAN°6

Início Votação: 10/03/1999 23:00

Fim Votação: 10/03/1999 23:09

Resultado da Votação
Sim '140
Não 318
Abstenção O

Total da Votação 458

Art. 17 1

Total Quorum 459

ObstrL~ção O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 21:09

Orientação
PFL -Não
PMDB- Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB -Sim
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSUPMNIPSD-Não
PPS-Sim
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB Não
~Imir Sá PPB Não
::Iton Rohneit PFL Não
::ranclsco Rodngues PFL Não
:-uclano Castro PSDB Não
Luis Barbosa PFL Não
Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Não
Badu Picanço PSDB Não
Benedito Dias PFL Não
Eduardo Seabra, PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim

"



•
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Partido - Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSOB Não

Jurandil Juarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoia PfL Não

Elcione Barbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPB Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Não

Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Vanessa GrazzioÚn PCdoB PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúclo Moura PMOB Não

:::unoeaes Miranaa ::JOT SirT,1.

~'Aarinha Raupp PSOB Não

'-Jilton CaPlxaoa DTB Sim

Oscar Anarade PFL Não

Sérgio Carvalho PSOB Não.
, 'l

Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL NãO"

IIdefonço.Cordeiro PFL Nãb"

João Teta PPB NãÓ"

Márcio Bittar PMOB S\ri1:;

Marcos Afonso PT Siri;'"

Nilson Mourão PT SiÍ'il'

Sérgio Barros por Sinf'

ZUa Bezerra PFL NãO::
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Partido Bloco Voto

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSOB Não

Total Tocantins: 8

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Não

Antonio Joaquim Araújo PPB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

EJiseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMOB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCOOB Sim

Mauro Fecury PFL Não

Neiva Moreira POT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernar:ldes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Roberto Rocha PSOB Não

Sebastião Madeira PSOB Não

Total Maranhão: 16

CEARÁ
Adolfo Marinho PSOB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSLlPMN/PSO Sim

Aníbal Gomes PMOB Não

Antonio Cambraia PMOB Não

Amon Bezerra PSOB Não

Chiquinho Feitosa PSOB Não

Eunício Oliveira PMOB Não

nácio Arruda PCdoS PSB/PCOOB Sim

José Linhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSOB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moroni Torgan PSOB Não

Nelson Otoch PSOB Não

Pinheiro Landim PMOB Não

Raimundo Gomes de Matos PSOB Não

Rommel Feijó PSDS Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aquiar PSDB Não

Vicente Arru'da PSDB Não
\
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Partido Bloco Voto

Total'Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSOB Não
B.Sá PSOB Não
Ciro Nogueira PFL Não
Heráclito Fortes PFL Não
João Henrique PMOB Não
Marcelo Castro PMOB Sim
Mussa Oemes PFL Não
Paes Landim PFL Não
Themístocles Sampaio PMOB Não
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Não
Betinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMOB Não
Iberê Ferreira PPB NAo
Laire Rosado PMOB Nao
Lavoisier Maia PFL NAo
Múcio Sá PMOB Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abílio PMOB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PMOB Não
Damião Feliciano PMOB Não
Domiciano Cabral PMOB Não
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leitão PMOB Não
Marcondes Gadelha PFL Não
Ricardo Rique PMOB Não
Wílson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PSB PSBlPCOOB Sim
Djalma Paes PSB PSBlPCOOB Sim
Eduardo Campos PSB PSBlPCOOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSBIPCOOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Nao
Joel De Hollanda PFL Nlo
José Mendonça Bezerra PFL NAo
José Múcio Monteiro PFL NAo
Luiz Piauhylino PSOB NAo
Marcos de Jesus PST PLlPSTIPSUPMNlPSD Nao
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Partido Bloco VOtO

PERNAMBUCO
Osvaldo Coelho PFL Não

Pedro Corrêa PPS Não

Pedro Eugênio PSB PSB/PCDOB Sim

Ricardo Fiuza PFL Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco; 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

João Caldas PMN PUPST/PSUPMN/PSD Sim

José Thomaz Nonê PSDB Não

Luiz Dantas PSD PUPST/PSUPMN/PSD Não

Olavo Calheiros PMDB Não

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas : 8

SERGIPE
Augusto Franco PSOS Não

Cleonâncio Fonseca PMDB Não

Ivan Paixão PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Não

José Teles PSDB Não

Marcelo Oéda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não

Claudio Cajado PFL Não

Coriolano Sales PDT Sim

Eujâcio Simões PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Félix Mendonça PTB Não

Fráncistônio Pinto PMDB Não

Geraldo Simões PT Sim

Gerson Gabrielli DFL Não

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim

Jaime Fernanaes DFL Não

Jalro.AzI PFL Não

Jairo CarneIro PFL Não

J~ãoAlmeida PSDB Não

Jo'ào Leão PSDB Não

Jcmival Lucas Junior PPB Não

JQ'rge Khoury PFL Não
:""1<-

PFLJosé Carlos Aleluia Não
i"".:

José Rocha PFL Não

J~$~Ronaldo PFL Não
0\,

PSDBJLjta/Jy Junior Não
~- >.. "

PFLL.~W .Lomanto Não

L,u,Attv1oreira PFL Não

~~r.oel Castro PFL Não
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BAHIA Partido Bloco Voto

Mário Negromonte PSDB Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Não

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Sim

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

Lael Varella PFL Não

Uncoln Portela PST PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não.
Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Maria Elvira PMDB Não

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmãnio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PSDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PSDB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Sim
ViUorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
Marcus Vicente PSDB Não
Max Mauro PTB Sim

Nilton Baiano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Sim
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSDB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerez PSDB Não

Bispo Rodrigues PL PLlPST/PSL/PMN/PSD Não

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDB Não

Dino Fernandes PSDB Não

Or. Heleno PSOB Não

Eber Silva POT Sim

Eduardo Paes PFL Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando GabeJra PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

tédio Rosa PMOB Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCOOB Sim

João Mendes PMOB Não

João Sampaio POT Sim

Jorge Wilson PMDB Não

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo PSOB Não

Luiz Ribeiro PSDB Não

Luiz Salomão POT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSOB' Não
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RIO DE JANEIRO
Milton Temer
Miro Teixeira
Pastor Valdeci
Paulo Baltazar
Paulo de Almeida
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Robeiio Jefferson
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Simão Sessim
Vivaldo Barbosa
Wanderley Martins

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá.
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho
Oe Velasco
Or. Hélio
Ouílio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge
~merson Kaoaz
Eviláslo Farias
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
João Paulo
José de Abreu
José Oirceu
José Genoíno
José Machado
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Lamartine Posella

PT
POT
PST
PSB
PPB
PSOB
PSB
PTB
PFL
PSOS
PPS
POT
POT

PSOS
PMOB
PCdoB
PT
PSOB
PT
PSOS
PSOS
PT
PT
PPB
PSOB
PPS
PL
PTS
PPS
PFL
PST
POT
PTS
PMOS
DT
PSOS
PSS
POT
PFL
PT
PT
PPS
PT
PSOS
PT
PT
Pi"
POT
PSOB
PMDB

PUPST/PSLlPMN/PSD
PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

PSB/PCDOB

PLlPST/PSLlPMN/PSO

PLlPST/PSLlPMN/PSD

PSB/PCOOS

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
'~im

Sim
·.Não

Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não

'Sim
l\1ão

"Sim

Sim
'Não
Sif11
Sim
Sim
Sim
'i~ã6

"~im
,si:"
'~ihi
'sitn
.iri.fMb
N~o
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'SAOPÂUL9
Partido Bloco Voto

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Não

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Não

Medeiros PFL Não

Michel Temer PMDB' Art. 17

Milton Monti PMDB Não

Nela Rodolfo PPB Não

Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PDT Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Paulo Lima PFL Não

Professor LuiZinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PPB Não

Robson Tuma PFL Não

Rubens Furlan PFL Não

Salvador Zimbaldi PSDB Não

Sampaio Dória PSDB Não

Teima de Souza PT Sim

VadêoGomes PPB Não

Wagner Salustiano PPB Não

Zélndio PPB Não

Zulaiê Cobra PSDB Não

Total SIo Paulo: 12
MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não

Lino Rossi PSDB Não

Murilo Domingos PTB Não

Osvaldo Sobrinho PTB Sim

Pedro Henry PSDB Não

Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grouo: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Não

Geraldo Magela "PT Sim

Maria Abadia PSDB Não

Pastor Jorge PMOB Não

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito F.....I : 7

GOlAS
Barbosa Neto PMOB Não

Euler Morais PMOB Não

Jovair Arantes PSOB Não

Juquinha PSOB Não

Lidia Quinan PSDB Não

Lúcia Vênia PSOB Não
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Partido Bloco Voto
GOlAS
Luiz Bittencourt PMDB Sim

Nair Xavier Lobo PMDB Não

Norberto Teixeira PMDB Não

Pedro Chaves PMDB Não

Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Não

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Não

Marisa Serrano PSDB Não

Pedro Pedrossian PFL Não

Waldemir Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não

Affonso Camargo PFL Não

Airton Roveda PFL Não

Basílio Villani PSDB Não

Chico da Princesa PTB Sim

Dilceu Sperafico PPB Não

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSDB Não

Gustavo Fruet PMDB Não

Iris Simões PTB Sim

Ivanio Guerra PFL Não

Luciano Pizzatto PFL Não

Luiz Carlos Hauly PSDB Não

Márcio Matos PT Sim

Max Rosenmann PSDB Não

Moacir Micheletto PMDB Não

Nelson Meurer PPB Não

Odílio Balbinotti PSDB Não

Osmar Serraglio PMDB Não

Padre Roaue PT Sim

°astor Oliveira Filho PPB Não

Ricardo Barros ::>pB Não

Rubens Bueno PPS Sim

Santos Filho PFL Não

Valdomiro Meger PFL Não

Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Não

Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Não

Fernando Coruja PDT Sim

Gervásio Silva PFL Não

Hugo Biehl PPB Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
João Matos PMOB Não
João Pizzolatti PPB Não
José CarlosVieira PFL Não
Luci Choinacki PT Sim
Pedro Bittencourt PFL Não
Raimundo Colombo PFL Não
Renato Vianna PfV1DB Não
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcfsio Perondi PMOB Não
Enio Bacci POT' Sim
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Não
Germano Rigotto PMOB Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Não
Luis Carlos Heinze PPB Não
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Nelson Marchezan PSOB Não
Nelson Proença PMOB Não
Osvaldo Biolchi PMOB Não

Paulo José Gouvêa PST PUPST/PSL/PMN/PSD Não
Pompeo de Mattos PDT Sim

Roberto Argenta PFL Não
Synval Guazzelli ?MDB Não

Telmo Kirst :lPB Não
Valdeci Oliveira ::T Sim
'/Valdir Schmidt :lMDB Sim
'Naldomlro Fioravante ~T Sim
Yeda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 29
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a assim;os próximos a serem sácrificados serão os de-
Mesa o seguinte: sempregados e aqueles que não podem mais nada.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Por isso acredito que temos de aprovar a emen-
(Bancada.do PT) da que isenta da contribuição aqueles que movimen

tam até 600 reais. É simples manter o princípio de não
- N!! 19 - nivelar toda vez que fazemos qualquer modificação na

Senhor Presidente, legislação, esquecendo-se desses setores. Precisa-
Requeremos, nos termos' do art '161, inciso I e mos, entender·que o bolso do contribuinte não é um

§ 2º do Regimento Interno, destaque para votação poço sem fundo de onde se pode tirar tudo. Isso não é
em separado da Emenda nº 8, de autoria do Deputado possível. Há a chamada capacidade contributiva, se-
Avenzoar Arruda, apresentada a Proposta de Emen- não seria muito fácil, pegava-se o déficit do Govemo,
da à Constituição nº 637-A, de 1999. dividia-se pela população deste País e a cada um atri-

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - buía-se um valor. Seria muito fácil resolver o problema;
Deputado Geraldo Magela, Vice-líder do PT - bastava fazer isso, o que, evidentemente, não pode
Deputado José Genoíno, Líder do PT. ser feito. Existe a capacidade contributiva, por isso pre-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como cisa haver a diferenciação.
autor, tem a palavra o Deputado Avenzoar Arruda, Logicamente faço uma ressalva. Por gentileza,
pelo prazo de cinco minutos. não ofereçam essa idéia de cada um pagar uma par-

O SR. AVENZOAR .ARRUDA (PT - PB. Sem te da conta da dívida externa, porque o Governo, do
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. jeito que gosta de cobrar, é capaz até de dividir mes-
Deputados, na verdade, sabemos que o se que mo a conta e atribuir a cada brasileiro um valor.
está querendo prorrogar não é exatamente a Pois bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
CPMF, mas o fôlego do Governo Fernando Henri- Concluo o raciocínio dizendo que temos de preser-
que Cardoso. O fato é que o Governo já não tem var aqueles que possuem em suas contas bancárias
tanto fôlego assim. 100, 200 reais. Estes não podem ser tratados do

A minha esperança é a de que vamos vencer, mesmo jeito que os demais.
até porque vimos crescendo na votação. Acho que O Congresso Nacional já demonstrou possuir
vamos vencer agora pela consciência também. Afi- essa sensibilidade em outras oportunidades, porém
nal de contas, todo deputado deve fazer pelo menos agora quer esquecer. É preciso ter um mínimo de
uma boa ação durante a semana. Então, chegou o consciência para entender que uma pessoa que vai
momento. Esta é a última votação. abrir uma conta bancária .., Aliás, o Governo vai colo-

Diante dessas questões e da certeza de que car todos os aposentados para abrir conta bancária.
irei convencê-los e do zelo que V. Exas. têm pelas E para quê? Não só para beneficiar os banqueiros. En-
criancinhas que foram citadas aqui, vamos sintetizar tão, Srs. Deputados, gostaria que se exigisse, neste
o raciocínio. Os primeiros a serem convocados para momento, um mínimo de consciência crítica para o
fazer o sacrifício foram os servidores públicos; de- que se está se aprovando. Por gentileza, não inventem
pois, os aposentados; agora, são convocados todos essa história de que essa matéria não pode voltar para
que têm conta corrente. o Senado. Se esse raciocínio vigorar nesta Casa, sin-

Só que agora existe uma diferença. Em todos ceramente, daqui para frente, fecha-se a Câmara dos
os casos anteriores procurava-se isentar de punição Deputados e delega-se ao Senado a função de apro-
mais severa aqueles com maior dificuldade. Lembro- var tudo por nós, o que é muito ruim.
me de que a lei que instituiu a CPMF isentava aque- O SR. GEOVAN FREITAS - Sr. Presidente,
las pessoas que ganhavam até dez salários míni- peço a palavra pela ordem.
mos, se não me engano, a Lei nº 9.311, de 1996.
Esse era o princípio. . O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

.Na reforma da Previdência, a mesma questão. V. Exa. a palavra.
Procurou-se isentar aquelas pessoas que recebiam O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Sem
até R$600,00. Estamos exatamente defendendo que revisão do orador. ) - Sr. Presidente, votei "não" na
esse princípio seja mantido. O Governo e sua base última votação.
governista têm capacidade quase ilimitada de piorar O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa-
as coisas. Acho que neste momento o Governo não lar como autor, concedo a palavra ao Deputado
vai raciocinar por esse caminho. Se continuarmos Nelson Pellegrino.



§ Estarão isentas do recolhimento da
contribuição a soma das retiradas mensais

Inclua-se parágrafo no art. 75, constante do art.
1!l, nos seguintes termos, renumerando-se os de
mais:

"Art..1!l É incluído o art. 75 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com
aseguin!e redação: -

'\Art. 75 .
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O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem Por último, quero falar de um comentário do
revisão .do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Presidente Fernando Henrique Cardoso publicado
já no adiantado da noite, quero fazer algumas consi- nos jornais. Dízia $.' Exa. -que daqui· por diante o
derações para os Deputados da Maioria. Durante es- Governo terá de andar em cima degelo. Mais uma
ses dois dias, ouvi muito vezes que os Ministros vie- vez o Presidente, a~é qos exemplos que cita, revela
ram a esta Casa dar explicações à Maioria. Mas que tem a cabeça no Primeiro Mundo. Os países do
também ouvi algumas notícias de que os Ministros Primeiro .Mundo é que vêem o gelo. S. Exa. poderia
prometeram atender às bancadas da Maioria. ter citado um exemplo da nossa realidade, poderia

Quero lembrar que o Diário Oficial publicou dizer que este Governo, nos próximos meses, vai
uma medida do Governo que congela todas as andar no fio da navalha. Ora, este Governo não
emendas individuais dos Deputados. Portanto, pare- anda no fio da navalha, mas em torno da cartilha do
ce que não serão cumpridas as promessas feitas" o Fundo Monetário Internacional.
que é uma má notícia. Esta semana, aqui em Brasília - sou Deputado

A segunda notícia é maldosa. O Senador An- de primeiro mandato -, alguém me dizia: "Aqui em
Brasília as coisas não têm cara". Quando o Con

tonio Carlos Magalhães voltou a condenar o acordo
do Brasil com o FMI. S. Exa., na abertura dos traba- gresso vota, quando os burocratas do Ministério de-

cidem, não vêem cara, não vêem a pobreza, não
lhos desta Casa, disse que este Congresso não po-
deria se submeter a medidas' que atentassem contra vêem as pessoas atingidas, apenas números, cifras,

metas genéricas.
a soberania nacional ou que prejudicassem os pe-

Os Srs. Deputados rtêm de entender que esta
quenos. E que medida é essa que estamos discutin- medida não está vendo os menos afortunados da
do senão uma medida que prejudica os pequenos?

sociedade, brutalmente atingidos. Esses que, no dia-
Quero lembrar aos Srs. Deputados do que trata a-dia, em nossas bases eleitorais, passam fome, ne-

essa votação: de uma medida para isentar do paga- cessidade, pedindo emprego, pedindo esmola para
mento da CPMF, como foi feito no passado, aqueles sobreviver. E os Deputados dirão: "Mas o que se
que ganham até 600 reais. Essa é uma medida de está cobrando são centavos". Esses centavos, em
justiça social, é uma medida para, no mínimo, corri- três anos, poderão representar alguns reais, supe-
gir o que esta Casa vem fazendo, que é penalizar riores talvez à metade do salário mínimo.
aposentados, o povo brasileiro, com esses ajustes Esta é a 'última votação, a oportunidade que
impostos'pelo Fundo Monetário Internacional. V. Exas., Srs. I;>eputados, têm de se redimir, de mar-

E~sa é a verdade. O Govemo já fez assim no car o nome na história desta Casa. Tudo está sendo
passado, quando a CPMF originalmente foi instituída, registrado nos Anais. Amanhã, quando a história deste
isto é, o Governo isentou aquela parcela com rendi- País for reescrita, quando houver o acerto de contas,
mentos menores, porque entendia que não poderia co- os pesquisadores saberão quem votou contra e quem
locar a carga sobre essa parcela. É a isso que essa votou a favor do povo; quem, de fato, fez discurso e
medida se propõe. Os próceres do Governo abando- quem, na prática, materializou seu discurso.
naram o discurso de que a CPMF é para a saúde. Está Portanto, vamos votar pela justiça social. Esta
muito claro que a CPMF é para o ajuste fiscal. emenda propõe ISSO. (Palmas.) ,

Hoje foi publicado no jomal Folha de S.Paulo que O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota-
o Presidente Fernando Henrique Cardoso participou de cão a Emenda nº 8, da Comissão Especial, de~tacada:
um jantar com alguns consultores. E todos foram unâni- Emenda Aditiva n!! 8/99
mes em dizer que o Congresso Nacional em breve de
verá estar recebendo novas medidas de ajuste fiscal. E,
para quem sabe, quem conhece a economia, a leitura é
muito clara: novos impostos e novos cortes.

Quando isso vai parar? Nunca, porque com ta
xasde juros a 45% não há como controlar ajuste fis
cal. Serão sucessiv~s medidas para cortar e aumen
tar impostos. Eos defensores das medidas governa
meQtais se manifestljirão nesta tribl:ma !dizend<? ,que é
ne?rssário i~~tituir um novo imposto, coprar e. çor:tar
para haver 'equilíbrio fiscal. Isso não aC,ontecerá.·



O Partido dos Trabalhadores vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PSDB?
O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PMDB?
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PFL?
O· SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse é um
assunto para ser tratado em lei e não numa proposta
de emenda à Constituição. A lei já está em vigência.
Se existe lei que regulamenta, então, já está isento.
Representa dois reais, Sr. Presidente, para quem
ganha SOO reais. Se é importante, a lei vai definir
isso. Se não houver a lei, vamos alterá-Ia.

Voto "não" porque número não é assunto para
ser regulamentado numa Constituição que queremos
genérica, enxuta e cada vez mais representativa do
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. ELTON ROHNELT (PFl - RR. Sem re
visão do orador.} - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada posto.
Quero alertar os Srs. Parlamentares para o fato

de que em seguida será votada a redação do vencido.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exªs a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto
"não" e solicita à sua bancada que permaneça em ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Esta
Presidência cumprimenta mais uma vez os 511
Deputados que hoje comparecerem ao plenário, re
velando, com discussões extremamente profícuas e
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de contas correntes ou de poupança até o cia de V. EXªs para discutir com os seus familiares a
valor de R$SOO,OO (seicentos reais)." atitude que este Congresso pode tomar agora à noi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como te.
votam os Srs. Líderes?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim",
como em todas as emendas, e possivelmente vai
perder, como perdeu em todas as emendas. Para
quem não gosta de perder, esta não foi uma das noi
tes mais agradáveis. Mas o PV vota "sim" até o final.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
vota "sim" e recebe os cumprimentos da Mesa pela
combatividade que sempre demonstrou nesta Casa.

Como vota o PPS?
O PPS vota "sim".
Como vota o Bloco PUPST/PMN/PSD/PSL?
O SR. DE VELASCO (Bloco/PST - SP. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PUPST/PMN/PSD/PSL encaminha o voto "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PSB/PCdoB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Líder do
partido chama a atenção de todos os companheiros:
é justa e importante esta emenda, porque foi assim
no passado, durante a vigênpia do IPMF. Estamos
recuperando o passado da CPMF, dando isenção a
quem percebe até SOO reais.

O Partido Trabalhista Brasileiro, nesta última
votação, recomenda o voto !'sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, continuamos votando pela
Minoria e principalmente por aquele povo mais sim-
ples e mais fragilizado. Portanto, votamos "sim".

O SR. ODELMO LEÃo (PPB - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, vamos fazer a úl
tima votação da noite e apelo à base do Governo
para que continuemos contribuindo. Ficamos aqui fir
mes, fizemos o acordo. O PT contribuiu com propos
tas durante todo o debate sobre a CPMF.

Lamentavelmente, passada esta oportunidade,
não restará apenas a Contribuição sobre Movimentação
Financeira, mas também, de forma já tardia, a consciên-
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úteis, o interesse, d~ Legislativo em discutir os gran- O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
des temas nàcionais.. (Palmas.) a palavra pela ordem.

O SR. AIRTON CASCAVEL - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Michel Témer) - Tem
peço a palavra pera ordem. V. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
V. Exi.ls a palavra. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda

O SR. AIRTON CASCAVEL (PPB - RR. Sem o voto "não" e solicita à bancada que permaneça em
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- plenário, porque teremos a votação da redação final.
terior votei "não". O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
te, peço a palavra pela ordem. balhadQ!'~~ recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Aproveito este momento para cumprimentar as
V. Exª a palavra. bancadas do Partido dos Trabalhadores e dos demais

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem partidos, porque realizamos um debate qualificado e
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes do encer- apresentamos nossas razões e propostas. Mesmo
ramento da votação, gostaria de me congratular com diante da derrota sofrida ontem, quando da aprovação
a Casa. Houve ampla discussão entre aqueles que da PEC da CPMF, exibimos propostas consistentes,
desejavam concluir a votação desta matéria em pri- coerentes e sérias, para enfrentar os graves proble-
meiro turno e a Oposição. No entanto, foi possível o mas fiscais do Estado brasileiro. Lamento muito que a
entendimento. Casa não tenha aprovado a emenda apresentada pe-

Suprimimos aquilo que considerávamos impor- los Deputados Marcelo Déda e Fernando Ferro.
tante suprimir. Por exemplo, aquele dispositivo que A partir dessa discussão, poderemos buscar um
equivaleria a conceder cheque em branco ao Gover- caminho para que a Câmara dos Deputados qualifique
no para alterar a alíquota de contribuição a qualquer o debate e permita a expressão das opiniões, a fim de
momento. De acordo com o projeto, nos primeiros que, no confronto de idéias, possamos pontualmente
doze meses, a alíquota seria de 0,38%; nos 24 me- realizar acordos em torno de questões concretas. Afi-
ses seguintes, de 0,30%, 'podendo ser restabelecida. nal, a um só tempo, esta é a Casa do confronto e da
Retiramos a expressão "restabelecer". Então, fica .negociação, como demonstramos na noite de hoje na
garantido ao povo brasileiro que a alíquota será de disputa em torno de uma matéria polêmica. Assim
0,30% durante os outros meses. como a CPMF, muitas matérias polêmicas entrarão em

Suprimimos aquele dispositivo que determinava pauta. E o clima político de disputa e confronto não eli-
que a arrecadação dos últimos seis meses seria desti· mina a possibilidade do jogo civilizado, em que a dis-
nada a cobrir a emissão de títulos públicos, mas não de- cussão pode combinar com a negociação.
terminava se seriam títulos públicos para cobrir a CPMF. Cumprimento a Casa e, em especial, a banca-

Sr. Presidente, foi uma grande noite. Parabeni- da do Partido dos Trabalhadores.
zo a Casa em nome de V. Ex!!, que conduziu tão Era o que tinha a dizer.
bem os trabalhos. Congratulo-me com todos os Par- O SR. PAUDERNEY AVELlNO Sr. Presiden-
lamentares, independentemente de partido ou de te, peço a palavra pela ordem.
credo. Quem ganhou hoje foi a Instituição, o Poder O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Legislativo, que demonstrou estar à altura do mo- V. Ex!! a palavra.
mento político que vivemos. O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM.

Com esse sentimento, solicito aos Srs. Parla- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço
mentares que permaneçam mais um pouco no ple- a V. Exª a condução dos trabalhos relativos a esta
nário, a fim de votarmos a redação final. Houve acor- matéria. Na condição de Relator, agradeço a con-
do para votá-Ia ainda nesta sessão. Esperamos que fiança em mim depositada pelo Líder do meu parti-
seja fruto desse entendimento. A apreciação da re- do, Deputado Inocêncio Oliveira. Agradeço também
dação final nada tem de mais; não é mérito, apenas aos membros da Comissão Especial, particularmen-
aquilo que foi votado e decidido. te ao seu Presidente, Deputado Mareio Fortes, que,

Sr. Presidente, espero que a Câmara dos digno e reconhecido pela Oposição e Situação, con-
Deputados continue perseguindo essas votações, duziu os trabalhos magnificamente bem.
na certeza de que assim fazendo merecerá o respei- Agradeço ainda aos nossos auxiliares, à As-
to e a confiança do povo brasileiro. sessoria Legislativa, aos Líderes partidários e aos
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Deputados que, durante dois dias, deste plenário,
deram o sinal -de que o Brasil está amadurecendo e
melhorando, e nós caminhamos para a normalidade
da nossa economia porque o Congresso brasileiro
disse sim e se faz presente ao ser chamado a de
fender os interesses maiores do País.

Meus agradecimentos a V. Exª e a todos os
Deputados desta Casa.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito o encer
ramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar
toda a bancada do Partido Progressista Brasileiro pelo
empenho, desempenho e dedicação na votação de ma
téria tão importante para o ajuste fiscal e para o Brasil.

Parabéns à minha bancada e a todas as que
participaram deste debate e desta votação.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
PMDB, quero cumprimentar, de forma especial, o Líder
Arnaldo Madeira, que, com atenção, humildade e inteli
gência, conduziu a base de sustentação do Governo
na votação da CPMF (Palmas.). Cumprimento também
toda esta Casa, Situação e Oposição, que durante dois
dias discutiu intensamente, com calor e energia, bus
cando as melhores soluções para o Brasil.

Parabéns também a V. Exª, Sr. Presidente,
pela firme condução destas sessões.

Com a votação da CPMF no primeiro turno, quem
mais ganhou foi o Brasil, foram todos os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

encerrar a votação.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na condi
ção de Líder do PCdoB e Vice-Líder do Bloco
PCdoB/PSB, quero também deixar registrado o pa
peI do nosso Bloco no transcorrer do debate desta
matéria.

Procuramos, com esforço e disciplina, demons
trar exatamente que não se alcança o equilíbrio fis
cal nem a verdade orçamentária elevando-se a dívi
da pública de 60 para 360 bilhões de dólares. Não
se alcança a verdade fiscal nem o equilíbrio orça
mentário tributando ainda mais aqueles que produ
zem, o povo, e facilitando o pagamento da dívida
para os crederes das dívidas interna e externa.

.Sr. Presidente, participamos de um debate do
qual extraímos lições que, creio, serão úteis para as fu
turas batalhas que a Oposição travará nesta Casa.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, discursos políticos
foram feitos durante toda a tarde de hoje. Vamos en
cerrar a votação e dar início à votação da redação fi
nal, pois já são quinze para meia-noite.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar a votação.

O SR. MORONI TORGAN _ $f. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem
revisão do orador~) _. Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar e agradecer, em nome do PSDB, a
V. Exª, a toda a nossa bancada, à Oposição e à Si
tuação pelo sadio debate aqui realizado.

Registro, portanto, a gratidão do Partido da So
cial Democracia Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado da votação.

VOTARAM:
Sim: 149
Não: 312
Abstenção: 00
Total: 461

É rejeitada a emenda nº 8 da Comissão Espe
cial, destacada.
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Proposição: PECo N° 637/99 - DVS. N° 19 
EMENDAN°a

Início Votação: 10103/1999 23:25

Fim Votação: 10/03/1999 23:35

Resultado da Votação
Sim 149
Não 312
Abstenção O

Total da Votação 461

Art. 17 1

Total Quorum 462

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer - 21:09

Orientação
PFL -Não
PMDB - Não
PSDB - Não
PT-Sim
PPB - Não
PDT-Sim
PTB -Sim
PSB/PCDOB - Sim
PUPST/PSUPMN/PSD - Sim
PPS-Sim
PV-Sim
GOV. - Não

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPB Não
.:\Iceste AlmeIda PMDB Não
é,lmir Sá PPB Não

-:iton Rohnelt PFL Não
:=ranclsco Rodngues PFL Não

Luciano Castro PSDB Não
Luis Barbosa PFL Não

Robério Araújo PPB Não

Total Roraima: 8

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOS Não

Badu Picanço PSOS Não

Benedito Dias PFL Não

Eduardo Seabra PTS Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Evandro Milhomen PSB PSB/PCOOB Sim

Fátima I?elaes PSOB Não

Jurandil Juarez PMOB Não

Sérgio Barcellos PFL Não

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Não

Babá PT Sim

Oeusdeth Pantoja PFL Não

Eldone Sarbalho PMOB Sim

Gerson Peres PPS Não

Giovanni Queiroz POT Sim

Jorge Costa PMOB Não

José Priante PMOB Não

Josué Bengtson PTB Sim

Nicias Ribeiro PSOB Não

Nilson Pinto PSOB Não

Paulo Rocha PT Sim

Raimundo Santos PFL Não

Renildo Leal PTS Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Vic Pires Franco PFL Não

Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 17

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSOB Não

Átila Lins PFL Não

Francisco Garcia PFL Não

José Melo PFL Não

Luiz Fernando PPB Não

Pauderney Avelino PFL Não

Vanessa Grazziotin PCdoS PSB/PCOOB Sim

Total Amazonas: 7

RONOONIA
Agnaldo Muniz POT Sim

Confúcio Moura PMOB Não

=urípeaes Miranaa POT Sim.

'Aannha Raupp PSOB Não.

\)llton CaPlxaDê ?TB Sim

)scar i'.naraae PFL Não

Sérgio Carvalho PSOB Não

Total Rondonia : 7

ACRE
Hildebrando Pascoal PFL ,Não

IIdefonço Cordeiro PFL Não,

João Tota PPB . Não

Márcio Bittar PMOB Sim

Marcos Afonso PT Sim,

Nilson Mourão PT Sim

Sérgio Barros POT Sim
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Partido Bloco Voto

ACRE
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PFL Não

Darci Coelho PFL Não

Freire Júnior PMDB Não

Igol'Avelino PMDB Não

João Ribeiro PFL Não

Osvaldo Reis PMDB Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 8

MA~ANHÃO

Albérico Filho PMDB Não

.A.ntonlo .loaQuim Araúio DPB Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim

Neiva Moreira PDT Sim

Nice Lobão PFL Não

Paulo Marinho PFL Não

Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Macieira PSDB Não

Total Maranhão: 14

CEARA
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PMDB Não

Amon Bezerra PSDB Não

Chiquinho Feitosa PSDB Não

Eunicio Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda DCdoS DSBfPCDOB Sim

Jose Unhares °pB Não

_ose Pimentel ::>T Sim

_eo Alcântara PSD6 Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Moron; Torgan PSDS Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pinheiro Landim PMDS Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSS PSB/PCDOB Sim

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda P$DS Não
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Partido Bloco Voto

Total Ceará: 21

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Marcelo Castro PMDB Não

Mussa Demes PFl.., Não

Paes Landim PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não

Betinho Rosado PFL Não

Henrique Eduardo Alves PMDB Não

Iberê Ferreira PPB Não

Laire Rosado PMDB Não

Lavoisier Maia PFL Não

Múcio Sá PMDB Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abílio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB Não

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro- PPB Não

Inaldo Leitão PMDB Não

Marcondes Gadetna PFl Não

Ricardo Rique PMDB Não

Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Ll.nlônio Geraldo PFl Não

.:o..rmanao Monteiro PMD6 Não

Carlos Batata ::>SDB Não

Clemenlino Coeiho PSB PSB/PCDOB Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhylino PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSLlPMN/PSD Sim
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Partido Bloco V"to
PERNAMBUCO
OsvakJo Coelho PFL Não
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PSB PSB/PCOOB Sim
Ricardo Fiuza PFL Não
Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 19

ALAlGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCOOB Sim
João Caldas PMN PUPST/PSLlPMN/PSO Não
José Thomaz Nonõ PSOB Não
Luiz Oantas PSO PUPST/PSLlPMN/PSO Sim
Olavo Calheiros PMOB Não
ReÇJis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
AUÇJusto Franco PSOB Não
Cleonâncio Fonseca PMOB Não
Ivan Paixão PPS Sim
JorÇJe Alberto PMOB Não
José Teles PSOB Não
Marcelo Oéda PT Sim
Pedra Valadares PSB PSB/PCOOB Sim
Sérgio Reis PSOB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales POT Sim
Eujácio Simões PL PLlPST/PSLlPMN/PSO Não
Félix Mendonça PTB Não
Francistõnio Pinto PMOB Não
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Sim
Jaime Fernanoes PFL Não
Jairo AzI ?FL Não
.alra Carneiro ::lFL Não
Joáo AlmeiDa PSOB Não
Joáo Leão PSOB Não
Jonival Lucas Junior PPB Não
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSOB Não
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Não
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Partido Bloco Voto
BAHIÀ
Mário Neg~omonte PSDB Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSDB Não

Pastor Reginaldo de Jesus PFL Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PMDB Não

Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PPB Não

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Não

Bonifácio de Andrada PSDB Não

Cabo Júlio PL PLlPST/PSLlPMN/PSD Sim

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Gilmar Machado PT Sim

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMDB Não

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Sim

João Magalhães PMDB Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Não

Lael Varella PFL Não

Llncoln Portela ::>ST °l/PSrpSLiPMN/PSD Sim

Márcio Reinaldo Moreira ::>pB Não

\larcos Lima ::>1\106 Sim

"'laria ao Carmo Lara =>T Sim

Maria Elvira PMDB Não

Maria Lúcia PMDB Sim

Mário de Oliveira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires PDT Sim

Osmânio Pereira PMDB Não

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Roberto Brant PSDB Não

Romél Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Não

Virgílio Guimarães PT Sim

Vittorio Medioli PSDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Marcus Vicente PSDB Não

Max Mauro PTB Sim

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Sim

Total Espíríto Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PPB Sim

Aldir Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSDB Não

Almerinda de Carvalho PFL Não

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Não

Ayrton Xerez PSDS Não

Bispo Rodrigues PL PL/PST/PSL/PMN/PSD Sim

Celso Jacob PDT Sim

Coronel Garcia PSDa Não

Dino Fernandes PSDB Não

Dr. Heleno PSDB Não

EberSilva PDT Sim

Eduardo Paes PFL Não

Eurico Miranda PPB Não

f'ernando Gabelra 'PV Sim

;::ernando Goncalves PTB Sim

,édio Rosa PMD8 Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB Sim

João Mendes PMDB Não

João Sampaio PDT Sim

Jorge Wilson PMDB Não

Laura Carneiro ~FL Não

Luis Eduardo PSDB Não

Luiz Ribeiro PSDB Não

Luiz Salomão PDT Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Mareio Fortes PSDS Não
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Mattos Nascimento PMOB Não

Milton Temer PT Sim

Miro Teixeira POT Sim

Pastor Valdeci PST PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo de Almeida PPB Não

Paulo Feijó PSOB Não

Ricardo Maranhão PSB PSB/PCDOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PFL Não

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Não

Simão Sessim PPB Não

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins PDT Sim

Total Rio de Janeiro: 43

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Não

Alberto Mourão PMDB Não

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Não

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não

Antonio Kandir PSDB Não

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Sim

Arnaldo Madeira PSOB Não

Ary Kara PPB Não

Bispo Wanderval PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Não

Corauci Sobrinho PFL Nao

De Velasco PST PUPST/PSUPMN/PSD Sirn

Dr. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Não

Ed!nho Araújo PMDB Não

Edi!Jardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PSDB Não

='/iláslo Farias ?SB PSB/PCDOB Sim

=ernando Zuppo PDT Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

PT
;., \'.,

João Paulo Sim. ~ .. ~

José de Abreu PSOB Não

José Dirceu PT Siri)':·

José Genoíno PT Sim

José Machado PT Sini

José Roberto Batochio POT Sim

Julio Semeghini PSOB Nâb
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Partido Bloco Voto·
SÃO PAULO
Lamaliine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSUPMN/PSD Sim
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Nelo Rodolfo PPB Não
Nelson MarQuezelli PTB Sim
Neuton Lima POT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Paulo Lima PFL Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PPB Não
Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PFL Não
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Wagner Salusliano PPB Não
Zé índio PPB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 61

MÁTOGROSSO
Celcita Pinheiro PFL Não
Uno Rossi PSDB Não
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PSDB ~o
Ricarte de Freitas PSDB. Não'"
Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Aj:jnelo Queiroz PCdoS PSB/PCDOB Sim
Alberto FraÇla PMDB Não
Geraldo Maqela ClT Sim
Mana Abaaia ?SDB Não
Pastor Jorge PMDB Não
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Não

Total Distrito Federal: 7

. GOIÁS
!

Barbosa Neto PMDB Não í
Euler Morais PMDB Não!
Geovan Freitas PMDB Nã6
Jovair Arantes PSDB Não,

.1

Juquinha PSDB Não
i
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Lidia Quinan PSOB Nãer
Lúcia Vânia PSOB Ni!io
Luiz Bittencourt PMOB Sim
Nair Xavier Lobo PMOB Ni!io
Norberto Teixeira PMOB Ni!io
Pedro Canedo PSOB Não
Pedro Chaves PMOB Não
Pedro Wilson PT Sim
Zé Gomes da Rocha PMOB Não

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim
João Grandão PT Sim
Marçal Filho PMOB Não
Marisa Serrano PSOB Não
Pedro Pedrossian PFL Não
Waldemír Moka PMOB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Airton Roveda PFL Não
Basílio Villani PSOB Não
Chico da Princesa PTB Sim
Dilceu Sperafico PPB Não
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PSOB Sim
Gustavo Fruet PMOB Não
Iris Simões PTB Sim

'Ivanio Guerra PFL Não
Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSOB Não
Márcio Matos PT Sim I

Max Rosenmann PSOB Não
Moacir Micheletto PMDB Não ~

Nelson Meurer PPB Não
Odílio Balbinotti PSDB Não
Osmar SerraÇJlio PMOB Não
Padre Roque PT Sim
Pastor Oliveira Fiiho P~B Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Não
Valdomiro MeÇJer PFL Ni!io
Werner Wanderer PFL Não

Total, Paraná: 26

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL - -_ Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Nêo

";i
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Partido Bloco Voto

SANTA CATARINA
Fernando Coruja POT Sim

Gervásio Silva PFL Não

Hugo Biehl PPB Não

João Matos PMOB Não

João Pizzolatti PPB Não

José Carlos Vieira PFL Não

Luci Choinacki PT Sim

Pedro Bittencourt PFL Não

Raimundo Colombo PFL Não

Renato Vianna PMOB Não

Serafim Venzon POT Sim

Vicente Caropreso PSOB Não

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp POT Sim

Alceu Collares POT Sim

Augusto Nardes PPB Não

Caio Riela PTB Sim

Cezar Schirmer PMOB Não

Oarcisio Perondi PMOB Não

Enio Bacci POT Sim

Esther Grossi PT Sim

Fernando Marroni PT Sim

Fetter Júnior PPB Não

Germano Rigotto PMOB Não

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redec~er PPB Não

Luis Carlos Heinze PPB Não

Luiz Mainardi PT Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMOB Não

Nelson Marchezan PSOB Não

Nelson Proença PMOB Não

Osvaldo Biolchi PMDB Não

Paulo José Gouvêa PST .PUPST/PSUPMN/PSO Sim

Pompeo de Mattos POT Sim

Roberto Argenta PFL -Não

Synval Guazz.elli PMOB Não

Telmo KirSf PPB Não

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldir Schmidt PMOB Sim

Waldomiro 'Fíoravante PT Sim

Veda Crusil:is PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 30



Prorroga, alterando a alíquota, a
contribuição provisória sobre movimen
tação ou transmissão de valores e de cré
ditos e direitos de natureza financeira, a
que se refere o art. 74 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transit6rias.

Art. 12 É incluído o art. 75 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar de

claração de voto sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição nº 637/99, aprovada em primeiro tumo na Sessão
do dia 9 de março de 1999, à qual não puqe compare
cer em decorrência da impossibilidade de deslocamento
do meu Estado a Brasília, em tempo hábil para participar
do processo de votação da aludida matéria.

Gostaria de reiterar minha intenção de votar favora
velmente à prorrogação e aumento da CPMF, conforme
orientação e entendimento de minha Bancada Partidária.

Solicito ainda o registro em Ata da minha de
claração de voto.

No aguardo do pronto atendimento de Vossa
Excelência, encaminho-lhe expressões de alta esti
ma e admiração.

Brasília, 10 de março de 1999. - Deputada
Teté Bezerra, PMDB/MT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa a redação do vencido em primeiro turno.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 637-B, DE 1999

(Do Senado Federal)
PEC n2 34/98

REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO
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O SR. RICARTE DE FREITAS - Sr. Presiden- "Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis
te, peço a palavra pela ordem. meses, a cobrança da contribuição provisó-

·0- SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem ria sobre movimentação ou transmissão de
V. Exª a palavra. valores e de créditos e direitos de natureza

O SR RICARTE DE FREITAS (PSDB - MT. financeira de que trata o art. 74, instituída
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- pela Lei nQ 9.311, de 24 de outubro de 1996,
ção anterior, o meu voto foi "não". modificada pela Lei nQ 9.539, de 12 de de-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Informo ao zembro de 1997, cuja vigência é também
Plenário que foram retiradas as Emendas Aglutinativas prorrogada por idêntico prazo.
nlls 3, 4, 7, 8, 9,10,13,14,15,16,19,20,22 e 23. § 12 Observado o disposto no § 62 do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so- art. 195 da Constituição, a alíquota da contri-
bre a Mesa a seguinte buição será de tril)ta e oito centésimos por

cento, nos primeiros doze meses, e de trin
ta centésimos, nos meses subseqüentes,
facultado ao Poder Executivo reduzí-Ia total
ou parcialmente, nos limites aqui definidos.

- § 22 O resultado do aumento da arrecada
ção, decorrente da alteração da alíquota, nos
exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001,
será destinado ao custeio da previdência social.

§ 32 É a União autorizada a emitir títu
los da dívida pública interna, cujos recursos
serão destinados ao custeio da saúde e da
previdência social, em montante equivalente
ao produto da arrecadação da contribuição,
previst~ e não realizada em 1999.

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

Sala das Sessões, Pauderney Avelino, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

encaminhar a votação, concedo a p~lavra ao Depu
tado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'Is e Srs. Deputados,
a manifestação do Plenário não me incomoda. Certa
mente, muitos dos que aqui se cumprimentaram agora,
vários dos Líderes que saudaram as suas bancadas não
terão a mesma receptividade ao retomarem.

O que aprovamos neste plenário agora é uma
excrescência. Não adianta tentarmos tapar o sol
com a peneira. Não adianta ficarmos .saudando-nos
e cumprimentando-nos, porque, na verdade, o que
merecemos são pêsames. Curvamo-nos de forma
covarde a uma necessidade de cumprimento de
acordo da área econômica com o Fundo Monetário
Internacional, demos um aval em branco.

O pior de tudo é que a redação final do vencido
regimentalmente é totalmente arrumada, armada.

A emenda, no seu art. 12, ao incluir o art. 75, diz
"é prorrogada". Prorrogar o que já acabou? E votamos
isso, aprovamos essa proposta, cuja redação será cor
rigida, será colocado um esparadrapo. um curativo.



Prorroga, alterando a alíquota, a Contri
buição Provisória Sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direi
tos de Natureza Financeira, a que se refere o
art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Art. 12 É incluído o art. 75 no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com
a seguinte redação:

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis
meses, a cobrança da contribuição provisó
ria sobre movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza
financeira de que trata o art. 74, instituída
pela Lei n2 9.311, de 24 de outubro de 1996,
modificada pela Lei n2 9.539, de 12 de de
zembro de 1997, cuja vigência é também
prorrogada por idêntico prazo.

§ 12 Observado o disposto no § 6º do
art. 195 da Constituição, a alíquota da contri
buição será de trinta e oito centésimos por
cento, nos primeiros doze meses, e de trinta
centésimos, nos meses subseqüentes, fa
cultado ao Poder Executivo reduzi-Ia total ou
parcialmente, nos limites aqui definidos.

§ 22 O resultado do aumento da arrecada
ção, decorrente da alteração da alíquota, nos
exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001•.
será destinado ao custeio da previdênciásocial.

§ 32 É a União autorizada a emitir títu
los da dívida pública interna, cujos recursos
serão destinados ao custeio da saúde e da
previdência social, em montante equivalente
ao produto da arrecadação da contribuição,
prevista e não realizada em 1999."

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

Sala das Sessões, Pauderney Avelino,
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação a redação do vencido.

.Aqueles Parlamentares que estiverem de acor
do permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovada. (Palmas.)
A matéria será incluida na ordem do dia, em

segundo turno, após o interstício previsto no § 6º do
art. 202 do Regimento Internl;>.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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Aquilo que foi alterado por pressão da Oposição, su- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Atendo
primindo a palavra que impedirá o restabelecimento à insistência de V. Exª.
da alíquota de 0,38% após o período do seu inter
regno e a. supressão da proibição, feita de modo a
não permitir que em 2002 a CPMF seja utilizada
para pagar títulos da dívida pública federal alteram
totalmente a emenda. Far-se-á, porém, um arranjo, e
nós estamos convalidando esse arranjo. É sério.

Talvez a pressa do momento faça com que
esta votação seja simbólica, e nós nos calaremos,
aceitaremos impunemente um texto com esparadra
pos e engessamentos, simplesmente porque temos
pressa. Será que temos pressa também em relação
a algo que vá melhorar a economia deste País?
Será que temos pressa para alguma coisa que ve
nha a impedir a continuidade acelerada da reces
são? Será que temos pressa para alguma coisa que
vá gerar empregos? Não sei. Temos pressa de ir
embora porque já é quase meia-noite; temos pressa
de ir embora porque votamos até altas horas na noi
te de ontem, na madrugada de hoje.

Temos pressa, mas quero registrar aqui que a
redação do vencido, ora sendo votada por todos os
Srs. Deputados, logo no início dispõe sobre a prorro
gação de algo que não é mais prorrogável porque já
está extinto. Não se ressuscita uma pessoa que já
morreu. Nem a autópsia dirá qual é o mal do qual fa
leceu esse tributo. E não se pode simplesmente que
rer alterar o mérito e, pela celeridade da vontade do
rei todo-poderoso, promulgar dessa maneira.

Muitos Deputados já estão em pé aguardando
a saída célere pelos corredores, para retornarem.
(Apupos.) Depois de três mandatos nesta Casa, te
nho a mesma garra e vontade de quem está che
gando aqui pela primeira vez neste mandato. Não
me incomodo com essas manifestações. Fiquem à
vontade, mas tenho certeza de que a consciência de
V. Exas. não estará tão à vontade.

Por isso, voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos

votar a redação do vencido em primeiro turno.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. Exª a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito que seja
feita novamente a leitura da redação do vencil1o.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
distribuída ao Plenário, mas, se V. Exl! insiste, leio.

O SR. WALTER PINHEIRO - Eu gostaria, Sr.
Presidente.
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PMDB
PT
PT
PFL

Ciro Nogueira
Mussa Demes
Paes Landim
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Múcio Sá PMDB
Presentes do Rio Grande do Norte: 5

Freire Júnior
João Ribeiro
Presentes do Tocantins:2

MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira PMDB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Pedro Novais PMDB
Presentes do Maranhão: 8

CEARÁ
PMDB
PSDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB

Anibál Gomes
Amon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Marcelo Teixeira
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pinheiro Landim
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar
Presentes do Ceará: 13

PIAuí
PFL
PFL
PFL
PT

Hildebrando Pascoal
Márcio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 5

TOCANTINS
PMDB
PFL

Bloco

Arthur Virgrlio
Átila Uns
Francisco Garcia
Luiz Fernando

Anivaldo Vale
Elcione Barbalho
Giovanni Queiroz
José Priante
Nilson Pinto
Raimundo Santos
Renildo Leal
Vic' Pires Franco
Presentes do Pará: 8

AMAZONAS
PSDB
PFL
PFL
PPB

Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Luciano Castro
Presentes de Roraima: 4

AMAPÁ
PSDB
PSDB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 2

PARÁ
PSDB
PMDB
PDT
PMDB
PSDB
PFL
PTB
PFL

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem Vanessa Grazziotin 'PCdoB
V. Exil a palavra. Presentes da Amazonas: 5

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. RONDÔNIA
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que Agnaldo Muniz PpDMTDB

Confúcio Moura
V. Ex!! registre o meu voto contrário. Eurípedes Miranda PDT

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está re- Oscar Andrade PFL
gistrado o voto de V. ExB. Presentes de Rondônia: 4

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

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

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço que registre
também o voto contra da bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - E o da
bancada do PT.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e da ban
cada do PDT.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Partido
RORAIMA

PPB
PMDB
PPB
PSDB
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PSB/?CdoB

PSB/PCdoB

SÁOPAULO

PedoB PSB/PCdoB
PT
PT
PPB
PTB
PPB
PFL

Alcione Athayde
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Ayrton Xerez
EberSilva
Eduardo Paes
Jandira Feghali
Laura Carneiro
Luiz Ribeiro
Luiz Salomão
Luiz Sérgio
Mareio Fortes
Milton Temer
Miro Teixeira
Paulo Feijó
Ricardo Maranhão
Rodrigo Maia
Ronaldo Cezar Coelho
Vivaido Barbosa

Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
<?i1mar Machado PT
Hélio Costa PMDB
Jaime Martins PFL
João Fassarellá PT
João Magalhães PMDB
João Magno PT
Lael Varella PFL
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Mário de Oliveira PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Presentes de Minas Gerais: 22

ESPIRITO SANTO
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO
PPB
PSDB
PFL
PT
PSDB
PDT
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PDT
PT
PSDB
PT
PDT
PSDB
PSB
PFL
PSDB
PDT

Wanderley Martins PDT
P~sentes do Rio de Janeiro: 21

Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
Arlindo Chinaglia
Ary Kara
Celso Giglio
Celso Russomanno
Corauci Sobrinho

PSB/PCdoB
PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

BAHIA

PFL
PFL
PDT
PTB
PT
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PT
PPB

PARAíBA

PT
PMDB
PFL
PPB
PMDB

SERGIPE

PSDB
PT

MINAS GERAIS

PFL
PSDB
PL PUPST/PSUPMN/PSD
PFL

Avenzoar Arruda
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Ricardo Riqué
Presentes da Parafba: 5

PERNAMBUCO
Antonio Geraldo PFL
Clementino Coelho PSB
Eduardo Campos PSB
Femando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
João Colaço PMDB
Joel De Hollanda PFL
José Chaves PMOB
Pedro Eugênio PSB
Ricardo Fiúza PFL
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 11

ALAGOAS
PTB
PPB
PMNPUPSTRSUPM~SD

PSDPUPSTRSUPM~SD

PMDB

Augusto Franco
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 2

Albérico Cordeiro
Augusto Farias
João Caldas
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Presentes de Alagoas: 5

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Carlos Melles

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Félix Mendonça
Geraldo Simões
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
Jorge Khoury
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Nelson Pellegrino
Ursicino Queiroz
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves
Presentes da Bahia: 17



08884 Quinta-feira 11 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

MATO GROSSO DO SUL

Barbosa Neto
Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lídia Quinan
Nair Xavier Lobo
'Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 10

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Total de-Ausentes: 2"

Bloco

PSB/PCdoB

PARANÁ
PFL
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PT
PPS
PFL

Partido
PERNAMBUCO

PSB

Airton Roveda
Dr. Rosinha
Gustavo Fruet
José Borba
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Odílio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rubens Bueno
Santos Filho
Presentes do Paraná: 14

SANTA CATARINA
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki ' PT
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
SerafimVenzon PDT
Presentes de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Nelson Marchezan PSDB
Paulo José Gouvêa PST PUPSTIPSUPMNlPSD
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 15

'Sérgio Guerra
Total de Ausentes :1

PSB/PCdoB

Cunha Bueno PPB
Dr. Hélio ' PDT
EVilásio Farias PSB
Fernando Zuppo PDT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José de Abreu PSDB
José de Dirceu PT
José Genoíno PT
José Machado PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Medeiros PFL
Nelo Rodolfo PPB
Nelson Marquezelli PTB
Neuto Lima PDT
Paulo Lima PFL
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PPB
Rubens Furlan PFL
Salvador Zimbaldi PSDB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Zé índio PPB
Presentes de São Paulo: 34

MATO GROSSO
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PS.DB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3.

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio I?FL
Pedro Celso PT
Presentes do Distrito Federal:4

GOIÁS
PMDB
PMDB·
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB.
PT
PMDB

Ben-Hur Ferreira PT
Flávio,Derzi ' PMDB

'Marisa Serrano PSDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul: 4

ALAGOAS,

, Talvane Albuquerque Neto PTN
Total de Ausentes: 1
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o SR. PRESIDENTE '(Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, extraordinária, para
amanhã, quinta:feira, dia 9. às 9 horas. Convoco
também sessão ordinária para amanhã, às 14 horas,
ambos com os seguintes

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
(Às 9 horas)

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

1
PROJETO DE LEI N° 3.769-8, DE 1997

(DA SRA. MARIA ELVIRA)
Continuação da discussão. em turno único.

ao Projeto de Lei n~ 3.7ô9-A. de 1997. que dispõe
sobre ~ obrigatoriedade da ciruraia olástica
-eoaraaora :la mama :::ela rede de unidades
,:1tegrames ao Sistema UnJco de Saúde - SUS nos
'casos ae mutilação decorrentes de tratamento de
cãn~er; tendo parecer da Comissão de Seguridade
Social .e Família. pela aprovação (Relatora: Sra.
Jandira Feghali); e da relatora designada pela Mesa
em substituição à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redaç~o, pela constitucionalidade, juridicidade,
e técnica legislativa, com emenda (Relatora: Sra. Nair
Xavier Lobo).

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 774-A. DE 1999
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 774, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre Isenção de Vistos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do 8rasil e
o .Governo da República Argentina, em São 80rja,
RIO Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1997;

tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela constitucionalidade, 'juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson),

URGÊNCIA
(Artigo 151, I, "j", c/c art. 52, § 6° do

Regimento Interno)

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

-w 760, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 760, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre o Exercício de Emprego por
Parte dos Dependentes do Pessoal Diplomático.
consuiar. Administrativo e Técnico. celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Tcheca, em Praga, em 13 de
junho de 1997. Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Prazo vencido em 20/01/99.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 773-A, DE 1999
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de

Decreto Legislativo nO 773, de 1999, que aprova o
texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Repúblic"a de Cingapura, em
Cingapura, em 28 de outubro de 1997; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade. juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson)
Pendente de pareceres das Comissões: de Viação e
Transportes; .e de Finanças e Tributação.

Prazo Vencido em 25/01/99.

ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-Emendas
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11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§1°
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3°
combinado com ART.132,§2°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 677-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Regional de
Conquista Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 679-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) ~ Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Difusora Ouro Verde
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora·em freqüência modulada, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 681-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA t:
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - ADrova o ato que renova a
concessão ':Jutorgaaa a Rádio Platina
deltuiutaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 682-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Sociedade Rádio

Ternura Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

na cidade de Ibitinga, Estado de São Paulo.
ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 683-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio América SA,
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidaóe de São Paulo,
Estado de São Paulo.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 684-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à RBS - Empresa
Catarinense de Comunicações Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Chapecó,
Estado de Santa Catarina.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 685-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora de
Patrocínio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 686-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação São José do
Paraíso, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 687-A/98 - (COMISSÃO DE CI~NCIA _
TECNOLOGIA. COMUNICAÇAO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cacique de
Sorocaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Votorantim, Estado de São Paulo.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99
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N° 688-Al98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Cacique de
Sorocaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 689-Al98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorga à Sociedade Rádio Club
Altinópolis Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Altinópolis. Estado de São Pauto.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

. N° 690-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Cacique de
Sorocaba Ltda., para '3xplorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 695-Al98 - (COMISSÃO DE CIFNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICP.<jÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o atv que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora de
Ituiutaba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 703-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Floresta Ltda..
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. na cidade de
Tucuruí. Estado do Pará.

ÚLTIMO DIA: ~ 1-3-99

N° 70S-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Sociedade Rádio
Imbiara de Araxá Ltda., para explorar serviço
de -~:jiodifusão sonora em onda média, na
cidaae de Araxá, Estado de Minas Gerais.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 706-A/98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato constante do
Decreto de 4 de novembro de 1997, que
renova a concessão da Rádio Jornal São
Miguel Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 707-Al98 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Nossa
Senhora Imaculada Conceição. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
na cidade de Palmeira, Estado do Paraná.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETO DE LEI:

N° 329/91 (MAX ROSENMANN) - Estabelece
requisitos para acesso ao cargo de Escrivão de
Policia e dá outras providências.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 3.932/97 (MAX ROSENMANN) -Institui o dia da
limpeza ambiental.

DECURSO: 2° DIA
ÚLTIMO DIA: 16-3-99

2. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS

TERMOS DO ART. 164, § 2° e § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:

N° 4900/90 (SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre o
salário-educação, previsto no parágrafo 5° do
artigo 212 da Constituição e dá outras
providências. (Apensados: PL n° 6.731/85, do
Dep. Victor Faccioni; PL n° 2.744/89, do Dep.
Mendes Botelho; PL nO 2.780/89, do Dep.
Bocayuva Cunha; PL nO 5.443/90, do Dep.
Eraldo Tinoco; PL n° 96V91, do Dep. Antônio
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RELAÇÃO DE DEt'UTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE·

Março de 1999 •

15:00 Marcos Rolim
15:25 Iara Bernardi

15:00 Darcl~:~ Peronm
15:25 João Herrmann Neto

15:00 André Benassi
15:25 Eliseu Moura

11:15 Euler Morãls
11 :40 Themístocles Sampaio
12:05 Manoel qastro
12:30 Marcelo 3arbieri
12:55 Nelson Trad
13:20 João Caldas

15:00 Efraim Morais
15:25 Jaques Wagner

10:00 Teima de Souza
10:25 José Roberto Batochio
10:50 Marcelo Castro
11:15 Enivaldo Ribeiro
11 :40 Antônio do Valle
12:05 Luiz Bittencourt
12:30 Arolde de Oliveira
12:55 José Thomaz Nonô
13:20 Dino Fernandes
15:00 João Magno
15:25 José Carlos Elias
15:50 Marcus Vicente
16:15 Aroldo Cedraz
16:40 Renildo Leal
17:05 Jaime Martins
17:30 Osvaldo Reis
17:55 Armando Abílio
18:20 Airton Cascavel

15:00 Coriolano Sales
15:25 Vanessa Graazziotin
15:50 Luiz Piauhylino
16:15 Angela Guadagnin
16:40 Freire Júnior
17:05 Neuton Lima
17:30 Antonio Feijão
17:55 Pedro Pedrossian
18:20 Nicias Ribeiro
15:00 Roland Lavigne
15:25 Jandira Feghali

4a·feira
I

sa.feira2S

29

24

23

31

22

30

26

Sa·feira 15:00 Lu;z Antonio Fleury
15:25 Nilson Mourão

2a·feira 15:00 Alceu Colfares
15:25 Germano Rigotto
15:50 Marisa Serrano
16:15 Maria do Carmo Lara
16:40 Marcos Afonso
17:05 Antonio Carlos Pannunzio
17:30 Edinho Bez
17:55 Darci Coelho
18:20 Aldo Rebelo

6a·feira 10:00 Geraldo Simões
10:25 Sérgio Novais
10:50 Valdir Ganzer
11:15 Fernando Marroní
11 :40 Narcío Rodrigues
12:05 Ivan Paixão
12:30 Luiz SérgiO
~2:55 Osvaldo Biolchl
13:20 Paulo Delgado

3a·feira 15:00 Max Mauro
15:25 João Fassarella

6a·feira 10:00 Almir Sá
10:25 Luiz Salorn.ão
10:50 Luciano Castro

4a·feira 15:00 Júlio Redecker
15:25 Avenzoar Arruda

sa·feira 15:00 Ricardo Maranhão
15:25 Marcondes Gadelha

11

12

15

19

16

18

17

Brito; PL nO 1.998/91, do Dep. Ubiratan Aguiar
e PL nO 2.903/92, do Senado Federal).

ÚLTIMO DIA: 11-3-99

N° 3.747/97 (PODER EXECUTIVO) - Dá nova
redação ao caput do artigo 1° da Lei nO 7.064,
de 6 de dezembro de 1982, que dispõe sobre a
situação de trabalhadores .. contratado~ ou
transferidos para prestar serviços no exterior.

ÚLTIMO DIA: 11-3-99
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENrO
DE EMENOAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119, I e §,r)

Decurso: 4" dia
Último dia: 12/03/99

PROJETO DE LEI N° 6.129-Al90 - do Senado Federal - que
"estabelece diretrizes para uma Política Nacional de Habita
ção Rural e dá outras p~ovidências". (Apensos PLs nas
4.498/89,240/91, 1.917/91: 2.021/91, 3.011/92 e 4.026/93
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA

PROJETO DE LEI N° 2.598-8/96 - do Poder Executivo
(Mensagem na 1.225/96) - que "dispõe sobre a extinção das
Reservas Extrativistas Mata Granae. no Estado do Mara
nhão. e Extremo Norte do Tocantins. no Estado do
Tocantins".
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

PROJETO DE LEI N° 3.737/97 - do Senado Federal (PLS na
93/97) - que "institui procedimento fiscal de incentivo ao
Programa Nacional de Reforma Agrária".
RELATOR; Deputado MOACIR MICHELETTO

PROJETO DE LEI N° 4.609/98 • do Senado Federal (PLS
298/95) - que "dispõe sobre o custo de cada parcela rural
em Projetos de Colonização Oficial".
RELATOR: Deputado XICO GRAZIANO

PROJETO DE LEI N° 4.749/98 - do Senado Federal- que
"acrescenta inciso ao art 19 da Leí na 8.629, de 25 de feve
reiro de 1993, que inclui ex-proprietários de áreas alienadas
para fins de pagamento de débitos originados de operações
de crédito rural na ordem preferencial de distribuição de
imóveis rurais pela reforma agrária".
RELATOR: Deputado ANTONIO JORGE

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

Decurso: 1° dia
Último dia: 17/03199

PROJETO DE LEI N° 3.367/92 - do Sr. Paudemey Avelino
- que "institui o Programa Experimental de Incentivo à Pro
dução de Borracha na Amazônia - PROBAM, e dá outras
providências." .
RELATOR: Deputado ALMIR sA

PROJETO DE LEI N° 794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
"dá nova redação ao artigo 1° do Decreto na 73.684. de 19
de fevereiro de 1974. que 'cria a Floresta Nacional do Tapa
jós, e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado WALDEMIR MOKA

PROJETO DE LEI N° 905-Al95 - do Sr. Max Rosenmann 
que "dispõe sobre o processo de abate de animais destina
dos ao consumo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROMEL ANlzlO

PROJETO DE LEI N° 4.729/98 - do Padre Roque - que "al
tera dispositivos da Lei na 8.629, de 25/02/1993, que dispt)e
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais re
lativos à reforma agrária, previstos no capítulo 111, titulo VII,
da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PAU T A N° 1/99

Local: Plenário 15, Anexo 11
Horário: 10:00 horas

AVISO
• •MATERIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE

EMENDAS, A PARTJR DE AMANHÃ (DIA
12/03/99) .

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Requerimentos:

1 -

2-

3-

4-

5-

ô-

Requerimento nO 01/99 - da Sra. Vanessa Grazziotin
- que "solicita que sejam convidados o senhor
presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEL, o presidente da Eletronorte e o representante
da Federação Nacional dos Urbanitários a
comparecerem a esta Comissão para prestarem
esclarecimentos sobre a repercussão que ~ cisão
da Unidade Hidrelétrica de Tucuruí terá sobre o

,desenvolvimento do Amazonas e demais estados
da região norte".

Requerimento nO 02199 - da Sra. Vanessa Grazziotin
- que ·propõe a constituição de subcomissão
especial para estudos do impacto que terá a cisão
da Unidade -Hidrelétrica de Tucuruí, do Sistema
Eletronorte,..... sobre .o; .processo de geraçãQ,
transmissão e distribuição de energia elétrica nos 9
estados da Região Norte (Am'azonas, Tocantins,
Amapá, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre,
Roraima e Maranhão),.que são supridos de energia
elétrica pela Eletronortl;!".

Requerimento nO 03/99 ..- do Sr. Paulo Rocha - que
."requer a convocação do Sr. Ministro Extraordinário
de Política Fundiária para debater questão de
grilagem de terras na Amazônia".

Requerimento nO 04/99 - do Sr. Paulo Rocha - .Rue
·requer a realização de audiência pública para
discutir as Políticas de Desenvolvimento da
Amazônia, o Fundo Constitucional do Norte-FNO e
a privatização do Banco da Amazônia - BASA".

Requerimento nO 05/99 - do Sr. Pê:lulo Rocha - que
"requer a convocação do Sr. Ministro de Minas e
Energia para discutir a cisão e privatiZação da UHE
Tucurui e da Eletronorte".

Requerimento nO 06/99 - dos Srs. Marcos Afonso,
Valdir Ganzer e João Grandão - que "requer a
realiZação de reunião de audiência públiGa com o
Sr. Ministro do Meio Ambiente para tratar da
Instrução Normativa nO 4, de 25 de março de 1999".

PROJETO DE LEI N° 314-Al95 - do Sr. Paudemey Avelino 
que "cria área de livre comércio no Município de São Gabri
el da Cachoeira, Estado do Amazonas, e dá outras
providências."
RELATQR: Deputado DEUSDETH PANTOJA

PROJETO DE LEI N° 2.343-Al96 - do Sr. Paudemey Aveli
no - que "dispõe sobre a implantação de consórcios ecoló
gicos para a defesa ambiental da Amazônia."
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Anexo 11, Plenário 01
10 horas

PAU T A N° 03199

(REMANESCENTE)

B - Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
4· PROJETO DE LEI N° 2.766/92 - do Senado Federal
(PLS nO 259/91) • que "determina a indisponibilidade dos
bens da vítima de seqüestro e de extorsão mediante se-·
qüestro, os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá outras
providências".-
RELATORA: Deputada ZULAII: COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela re
jeição deste, das emendas da Comissão de Finanças e Tri
butação e da emenda da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação
CONCEDIDA VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS MO
RONI TORGAN, EDUARDO PAES E IÉDIO ROSA EM
04/03/99.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.017/93 - do Senado Federal
(PLS nO 75/92) - .que "proíbe a exportação de madeira bruta
e dá q~s providências".
RELAtOR: Deputado ARY KARA
PA~éÊR: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e da emenda adotada pela Comissão de



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08891

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
CONCEDIDA VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS ZE
NALDO COUTINHO E FERNANDO CORUJA EM 04/03/99.

6 - PROJETO DE LEI N° 3.806197 • do Senado Federal
(PLS nO 43/95) • que "permite às partes a utilização de sis
tema de transmissão de dados para a prática de atos
processuais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação.
CONCEDIDA VISTA AO DEPUTADO DARCI COELHO EM
04/03/99.

PAU T A N° 04/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA (ART.155 DO
RlCD)

PROJETO DE LEI N° 2.892192 - do Poder Executivo (MSC
176/92) - que "dispõe sobre os Objetivos Nacionais de Con
servação da Natureza, cria o Sistema Nacional de Unidade
de Conservação, estabelece medidas de preservação da
diversidade biológica e dá outras providências". (Apensos:
PL nO 3.475/92 e 1.768/96)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitl!cionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e dos projetos de lei nOs 3.475/92 e
1.768/96, apensados, na forma do substitutivo apresentado.

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE
LEI N° 3.491-A/93 - que "dispõe sobre o exercício da profis
são de oceanógrafo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da emenda oferecida em plenário ao PL
3.491-A/93.

PRIORIDADE
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO

DE LEI N° 4.241-B/89 - que "estabelece, na forma do art.
153. § 2°, item li, da.Cons~ituiçãoFederal, os termos e limi
tes da imunidade fiscal das pensões e dos proventos perce
bidos pelos maiores de sessenta e cinco anos de idade".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
=A.RECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica
eglslatlVa aas eme~das de plenário ao PL 4.241-B/89.

SUBSTITUTIVO. DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
4.876-C/90 - que "inclui na interligação de bacias do Plano
Nacional de Viação, .nas bacias dos rios Paranaíba-Paraná,
a intertigação- Itumbiara - Confluênc!a, dos rios
Paranaíba-Grande"•
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo do Senado ao PL nO 4.876-C/90.

PAU T A N° 05/99

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 692-8195
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 282 do Código de
Processo Civil".
RELATSR:-Deputado MARCELO DÉDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição da emenda do Senado
do PL 692-B/95.

PROJETO DE LEI N° 1.400/95 - do Senado Federal (PLS
243195) - que "acrescenta artigo à Lei nO 7.210, de 11 de ju
lho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicictade, técnica
legíslativa e, no mérito pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
~

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
5.362-C/90 - que "institui a"Residência Médico-Veterinária e
determina outras providênêias".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela inconstitucionalidade do Substitutivo do

.Senado do PL 5.362-C/90.

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
552-C/91 - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da fabrica
ção de tratores e máquinas agrícolas com estrutura de pro
teção contra capotagem e outros equipamentos de segu
rança e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUST.O FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Substitutivo do Senado aoPL 552-C/91.

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (art. 119; I e § 1°)

A • Da Análise da Cons~itucionalidade e
Juridicidade (art.54, I)
Decurso: 3° dia
Último dia: 15/03199

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado Federal (PLS
nO 329/89) - que "fixa critérios para la realização de despe
sas com publicidade oficial". .
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
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PROJETO DE LEI N° 4.275-8/93 - do Poder Executivo
. (MENSAGEM 'no 822/93) - que "dispões sobre a utilização,
pelo Govemo do Distrito Federal, das Polícias Civil e Militar

. e do CorpO de Bombeiros Militar, de que trata o parágrafo
4° do artigo 32 da Constituição, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

PROJETO DE LEI N° 4.149-8/93 - do Poder Executivo
(MENSAGEM nO 574/93) - que "dã nova redação aos arti
gos 20 e 26 do Decreto-Lei nO 227, de 28 de fevereiro de
1967".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 4.380-8/94 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.069/93) - que "fixa as condições para a participa
ção do Brasil em operações patrocinadas por organismos
intemacionais intergovemamentais".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 634-Al95 • do Senado Federal ~ que
"modifica o Decreto-Iei nO 2.404, de 1987, com as altera
ções introduzidas pelo Decreto-Iei nO 2.414, de 1988, e pela
Lei nO 7.742, de 1989, na parte referente à isenção do Adi
cionai ao Frete para Renovação da Marinha. Mercante 
AFRMM".
RELATOR: Deputado NEY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1:058-8/95 - do Senado Federal (PLS
37/95) - que "autoriza o Poder Executivo a celebrar atos in
temacionais para supressão do sigilo bancãrio nos casos
de lesão do patrimônio público".
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

PROJETO DE LEI N° 1.726-8/96 - do Senado Federal (PLS
nO 261/95) - que "autoriza o Poder Executivo a alterar o va
lor da Pensão Especial a que se refere a Lei nO 8.077, de 4
de setembro de 1990".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 2.447/96 - do Poder Executivo (Men
sagem nO 987/96) - que "denomina "Ponte Ivan Alcides Di
as" a obra-de-arte, especial, localizada no Município de Ca
maquã, Estado do ['io Grande do Sul".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

B - Da -Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

Decurso: 2" dia
Ultimo dia: 16/03/99

PROJETO DE LEI N° 44/99, do Sr. Paulo Rocha - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 217 do Decreto-Lei nO
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Pe
nai, para permitir que testemunhas deponham via televisão,
em caso de ameaças".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BISCAIA

PROJETO DE LEI N° 4.653/98 - do Poder Executivo (Men
sagem nO 785/98) - que "regulamenta o § 20 do art. 236 da
Constituição Federal, mediante .o estabelecimento de
normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos

atos praticados pelo serviços notariais e de registro, e dá
outras providéncias".(Apensado a este o PL nO 4.819/98)
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES

PROJETO DE LEI N° 3.098-Al97 - do Senado Federal - que
"restringe o uso de capuz em operações policiais".
RELATOR: Deputado GERSON PERES

c . Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art.54,I)

PROJETO DE LEI N° 1.043-8/95 - do Superior Tribunal MilI
tar - que "acrescenta inciso ao artigo 9° da Lei nO 8.457, de
4 de setembro de 1992, que "organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seu serviços auxiliares".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI r-e 2.862-Al97 - do Superior Tribunal MiIi
tãr - que "~Itera dispositivos da Lei na 8.457, de 4 de se
tembro de 1992, e dã outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A VISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 12103199)

Projetos de'Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO ÓE LEI N° 3.807-A/97 - do Senado Federal (PLS
1/96) - que "fixa a responsabilidade de estabelecimento co
merciai ou financeiro, de quah~uer natureza, e de pessoa fí
sica ou jurídica prestadora de serviços, por veiculo em esta
cionamento sob sua administração ou responsabilidade"
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR

PROJETO ·DE LEI N° 4.508198 - do Sr. Antônio Carlos Pan
nunzio - que "dispõe sobre opagamento, peias comoanhias
seguradoras, de indenizações de sinistros de veiculas auto
motores de vias terrestres".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5- S'ESSÕES) .

Projetos de Lei (art. 119, I e §1°)

Decurso: 3° dia
Último dia: 16/03199

PROJETO DE LEI N~ 1.825191 - 'do Senado Federal (PLS"I'
140/91) - que "altera dispositivos da Lei nO 8.078, de 11 deh~'
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setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências"
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

PROJETO DE LEI N° 3.009197 - do senado Federal (PLS
nO 59/96) - que "estabelece a obrigatoriedade da inclu~

de eclusas e de equipamentos e procedimentos de prote
ção à fauna aquática dos cursos d'água, quando da cons
trução de barragens".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 3.777/97 - do Senado F~deral- que
"acrescenta parágrafo único ao art. 31 da"'t:ei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do
Consumidor".
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

PROJETO DE LEI N° 4.345-A198 - do Senado Federal 
que "institui a obrigatoriedade de as empresas operadoras
de cartões de crédito oferecerem uma versão de cartão de
crédito com foto digitalizada".
RELATOR: Deputado NELa RODOLFO

PROJETO DE LEI N° 4.398198 - do Senado Federal - que
"altera a Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dis
põe sobre a vigilânCia sanitária a que ficam sujeitos os me
dicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correla
tos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dã outras
providências". .
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
12/03/99) .

Projetos de lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.267-A/93 • do Senado Federal (PLS
01° 30/93) - que "autoriza a criação da Fundação de Assis
tência ao Excepcional - FUNASE, e dá outras
::::rovidências".
=<elator: Deputado FLÁVIO ARNS

PRbJETO DE LEI N° 4.326193 - do Sr. Paudemey Avelino 
que "cria condições para participação de deficientes auditi
vos Ila comunicação e dá outras providências".
Relator: Deputado EBER SILVA

PROJETO DE LEI N° 2.835197 - do Sr. Arlindo Chinag1ia 
que ",dispõe sobre o valor total anual das mensalidades es
colares e dá outras providências".
RelatOr: Deputado WALFRIDO MARES GUIA

PROJETO DE LEI N° 3.050197 - do Sr, Padre Roque - que
"acrescenta dois §§ ao art. 30 da Lei nO 9.394, de.20 de de-

zembro de 1996, que,estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional".
Relator: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo Chinaglia 
que "proíbe a criação de novos cursos médicos e a amplia
ção de vagas nos cursos existentes, no próxímos dez anos,
e dá outras providências".
Relator: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 4.155/98 - do Sr. Ivan Valente - que
"aprova o Plano Nacional de Educação". Apenso o PL nO
4.173198.
RELATOR: D~putado NELSON MARCHEZAN

PROJETO DE LEI W 4.253/98· do Senado Federal (PLS
nO 181/97) - aue "autonza a União a assumir, como deposi
tário legal, -o -acervo histórico e pessoai ao ex-Presidente
Getúlio Vargas".
Relatora: Deputada NICE LOBÃO

PROJETO DE LEI N° 4.280198 - do Sr. Padre Roque - que
"acrescenta um novo parágrafo ao art. 6° da Lei nO 9.424,
de 24 de dezembro de 1996ft.
Relator: Deputado NORBERTO TEIXEIRA

PROJETO DE I:EI N° 4.641/98 - do Sr. Antonio Carlospan
nunzio - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
escritor".

.Relatora: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 4.857198 - do Senado Federal(PLS nO
131196) - que "dispõe sobre a Lingua Brasileira de Sinais e
dá outras providências".
Relatora: Deputada CELCITA PINHEIRO

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
EMENDAS, A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
12/03/99)

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária
(art. 54, 11):

PROJETO DE LEI 'No 1.444-8191 - do Senado Federal
(PLS nO 79/91) (em apenso o PL nO 1.145/91) - que ftdispõe
sobre o ·reflorestamento com a espécie "Araucária Angusti
folia Brasiliensis", nas regiões do planalto meridional dos
Estados do Paraná, Santa Çatarina e Rio Grande do Sul",
RELATOR: Deputado WAl,DIR SCHIMIDT

PROJETO DE LEI N° 4:399·A194 - do Poder Executivo
(MSC nO 040/94) - que "altera dispositivos da Lei nO 8.213,
de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
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PROJgTO DE LEI N° 4.858-B/94 - do Senado Federal (PLS
034/94) - que "acrescenta parágrafos ao artigo 20 da Lei nO
7.986, de 28 de dezembro de 1989".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 4.894-Al95 - do Poder Executivo
(MSC nO 1.261/94) (em apenso o PL na 1.792196) - que "dis
põe sobre a Ouvidoria-Geral da República e dá outras
providências". "
RELATOR: Deputado GERMANO"RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 1.837-Al96 • do Poder Executivo
(MSC na 351/96) • que "dá nova redação ao inciso I do arti
go 80 da Lei na 6.923, de 29 de junho de 1981, que dispõe
sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças
Armadas".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI N° 2.537-Al96 '. do Tribunal Superior
Eleitoral - que "dispõe sobre a criação de cargo em
comissão no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais".
RELATOR: Deputado ZÉ INPIO

PROJETO DE LEI N° 3.599/97 - do Poder Executivo (MSC
na 997/97) - que "estabelece normas para a organização e
a manutenção de programas especiaisde proteção a víti
mas e a testemunhas ameaçadas e institui o Programa Fe
deral de Assistência a Vitimas e a Testemunhas
Ameaçadas".
RELATO~: Deputado CORIOLANO SALES

B • Da Análise do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.016-Al90 - do Poder Executivo
(MSC na 914/90) - que "autoriza a emissão de Bônus do Te
souro Nacional- Série Especial, para os fins que especifica,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI N° 2.036191 - do Senado Federal (PLS
na 129/91) - que "aplicam-se à Fundação Norte Fluminense
de Desenvolvimento Regional - Fundenor - e à Companhia
de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha ·-Codevale,
as disposições da Lei na 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado NILO COELHO

PROJETO DE LEI N° 2.712192 - do Senado Federal (PLS
na 182191) • que "obriga as instituições financeiras oficiais
a divulgarem as concessões de crédito subsidiado".
RELATOR: Deputaao RODRIGO MAIA

PROJETO DE LEI N° 4.058/93 - do Poder Executivo (MSC
nO 485/93) • que "altera o artigo 33 do Decreto-lei na 73, de
21 de novembro de 1966, modificado pela Lei n° 8.127, de
20 de dezembro de 1990".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

PROJETO DE LEI NU 4.200/93 - do Senado Federal (PLS
na 149/91) - que" fixa prazo para a entrega dos recursos do
PIN e PROTERRA aos fins a que se destinam".
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA

PROJETO DE LEI N° 4.512194 • do Senado Federal (PLS
na 224/91) - que "determina a atualização monetária dos di
videndos a pagar aos acionistas das sociedades anônimas,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 670-B195 - do Senado Federal (PLS
na 51/95) - que "altera a Lei na 8.256, de 25 de novembro de
1991, que "cria Áreas de Livre Comércio nos Municípios de
Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

PROJETO DE LEI N° 1.408196 • do Poder Executivo (MSC
nO.7/96)· que "concede isenção do imposto sobre produtos
industrializados a produtos nacionais adquiridos pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID".
RELATOR:Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 2.262196 - do Senado Federal (PLS
na 213/95) - que "cria área de livre comércio no Município
de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

PROJETO DE LEI N° 2.263-AI96 - do Senado Federal
(PLS na 214/95) - que "cria área de livre comércio nos Mu
nicipios de Corumbá e Ladário, Estado do Mato Grosso do
Sul".
RELATOR: Deputado ROBER..!.O BRANT

PROJETO DE LEI N° 3.136197 - do Superior Tribunal de
Justiça.- que "dispõe sobre a fixação de gratificação desti
nada aos Presidentes do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Regionais Federais e aos Juizes Federais Direto
res de Foro".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

PROJETO DE LEI N° .3.796-Al97 - do Senado Federal
(PLS na 75/96) - qtié "altera a Lei na 6.385, de 7 de dezenr
bro de 1976, submetendo à aprovação do Senado Federal
a escolha do presidente e diretores da 'Comissão de Valo
res Mobiliários".
RELATOR: Deputado JOSÉ RONALDO

PROJETO DE LEI N° 3.800197 - do Sr. Padre Roque - que
"permite deduzir a Contribuição Provisória sobre Movimen
tação Financeira do Imposto de Renda de Pessoa Física".
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO
PROJETO DE LEI N°· 4.047-Al97 - do Senado Federal

IPLS na 259/96) - que "altera aredação dos arts. 18 e 23 àa
lei na 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre a
sistemática de saque do Fundo de Garantia do TempO de
Serviço - FGTS".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL
AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE
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EMENDÁS, A PARTIR DE AMANH.Ã (DIA
12/3/99)

Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.839/97 - do Sr. Ricardo Barros - que
"dispõe sobre a prevenção de assaltos ao transporte rodo
viário coletivo interestadual e internacional de passageiros".

PROJETO DE LEI N° 4.521198 - do Sr. Antonio Carlos Pan
nunzio - que "altera dispositivo da Lei nO 9.437, de 1977,
dispondo sobre a autorização de porte de arma de fogo
para os Guardas Municipais".

MATÉRIAS EM FASE DE RECE81METO
DE EMENDAS {5 SESSÕES}

Projetos de Lei (art. 119, I, § 1°)

Decurso: 3° dia
Último'dia: SEGUNDA-FEIRA (DIA 15.3.99)

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do "Senado Federal • que
"dispõe sobre a nomeação dos representantes oficiais do
Pais em organismos internacionais de caráter oficial".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N° 3.011/97 - do Senado Federal - que
"estabelece medidas de proteção aos interesses brasileiros
contra práticas discriminatórias adotadas por outros
paises".. .
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

PROJETO DE LEI N° 4.736/98 - do Poderexecutivo - que
"altera a redação e revoga dispositivos da Lei nO. 7.501, de
27 de junho de 1986, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SYNVAl GUAZZELLI

PROJETO DE LEI N° 4.768198 - do Poder Executivo - que
"altera a redação do art. 1° da Lei nO 9.026, de 10 de abril
de 1995, que dispõe sobre a vinculação da Fundação Osó
rio, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILMÁRIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 4.899/99 - do Poder Executivo que
"altera a redação do art. 3° da Lei nC SI .311, de 24 de outu
bro de 1996".
RELATOR: Deputado ARNON BEZERRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei (Art. 119, I e § 1°)

Decurso: 20 dia
Último dia: 16/03199

PROJETO DE LEI N° 3.932-C/89 • do Senado Federal (PLS
n~ 107/88) - que "toma obrigatória a reserva, no Serviço PÚ
blico, de empregos para pessoas portadoras de deficiência,
fixa percentual e dá outras providências". (Apensos os PLs
nOs 4.316/89, 4.696/90, 4.804/90, 5.557/90, 5.625/90,
32191,806/91,1.121/91,2.024/91 e 3.441192)
RELATOR(A): Deputado Euler Morais

PROJETO DE LEI N° 3.942-B/89 - do Senado Federal (PLS
25/89) - que "dispõe sobre a concessão de bolsas de inicia
ção ao trabalho a menores assistidos e dá outras providên
cias". (Apensos os PL's nOs 239/91, 3.593/93 e 384/95)
RELATOR(A): Deputada Laura Carneiro

PROJETO DE LEI N° 1.587-B/91 - do Senado Federal (PLS
nO 42191) - que "estabelece normas de proteção à saúde
dos trabalhadores de biotério e dá outras providências"
RELATOR(A): Deputado Eduardo Barbosa

PROJETO DE LEI N° 3.800/93 - do Senado Federal (PLS nO
170/91) - que "altera o artigo 7° da Lei nO 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, para permitir novas deduções no Im
posto de renda das pessoas fisicas". (Apensados os PL's
nOs 273195, 322195, 412195, 436/95, 1.472196, 1.623196,
3.880197 e 4.563/98)
RELATOR(A): Deputado Benedito Dias

PROJETO DE LEI N° 4.671/94 - do Poder Executivo (MSC
465/94) - que "altera os artigos 63 a 67 da Lei nO 8.212, de
24 de julho de 1991".
RELATOR(A): Deputado A1merinda de Carvalho

PROJETO DE LEI N° 362195 - do Sr. Padre Roque - que
"dispõe sobre o estímulo ªguarda e adoção de criança ou
adolescente órfão ou abandonado".
RELATOR(A): Deputada Rita Camata

~

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal (PLS nO
55/96) • que "altera o § 3° do art. 20 da Lei nO 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências". (Apensos os
PLs nOs 738195, 883/95, 940/95, 1.063/95, 1.123/95,
1.143/95, 1.451!96, 1.477/96, 1.519196, 1.527/96, 1.743/96,
1.828/96,2.051196,2.058/96,2.151/96,2.706/97.2.712197.
3.108/97,3.197/97 e 3.459/97)
RELATOR{A): Deputado Angela Guadagnin

PROJETO DE LEI N° 3.18D-Al97 - do Senado Federal (PLS
nO 219/96) - que "dispõe sobre o seguro contra acidentes
pessoais, a cargo dos promotores e organizadores de ro
deios, em beneficio dos participantes desses eventos, ama
dores ou profissionais, e dos seus dependentes, e dá ou
tras providências".
RELATOR(A): Deputado Arnaldo Faria de Sá
PROJETO DE LEI N° 3.594/97 - do Senado Federal (PLS n°
159196) - que "altera dispositivos da Lei nO 8.842 de 4 de
janeiro de 1994, que dispõe sobre a politica na~iõnal do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras provi
dências". (Apenso o PL nO 3.561/97)
RELATOR(A): Deputado Eduardo Jorge
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PROJETO DE LEI N° 3.888/97 - do Senado Federal (PLS
nO 154/96) - que "dispõe sobre a aplicação de penalidades
aos responsáveis e às instituições de saúde e de proteção
social, públicas e privadas, bem como àquelas conveniadas
com o Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR(A): Deputado Osmânio Pereira

PROJETO DE LEI N° 3.889/97 - do Senado Felileral (PLS nO
83/95)- que "dispõe sobre o enquadramento dos juizes
classistas temporáriós, como segurados, no Regime Geral
da Previdência Social".
RELATOR(A): Deputado Djalma Paes

PROJETO DE LEI N° 4.8Q4/98 - do Senado Federal (PLS
193/97) - que "altera o §1°.do art. 18 da Lei nO 8.213, de 24
de julho de 1991, que estende o benefício do auxílio-aci
dente ao empregado dom'éstico."
RELATOR(A): Deputada Laura Carneiro

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AVISO

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

PriJJeto de Lei (art 119, I e§ 1°)

Decurs~: jO dia
Último dia: 15/03199

PROJETO DE LEI N° 401-A/91 ~ 90 Sr. Paulo Paim - (PL's
N°s 1.802196 e 2.180/96, apensa.dos) - que "define os servi
ços ou atividades essenciais, 'para ?s efeitos do direito de
greve, previstos no parágrafo 1°' do 'artigo 9° da Constitui
ção Federal, e dá outras providências". "

RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 4.302198 - do Poder Executivo (MSG
nO 344/98) - que "dispõe sobre as relações de trabalho na
empresa de trabalho temporário e na empresa de prestação
de serviços a terceiros, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELtl

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

AVISO

MATÉRIA SUJEITA A RECEBIMENTO DE

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ, DIA
12.03.99

PROJETOS DE LEI (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.925197 - do Sr. Minho Chinaglia 
que "dispõe sobre a vedação à cobrança de pedágio dos
vefculos registrados no municfpio onde localizam-se postos
de pedágio".
RELATOR: Deputado DulLlO PISANESCHI

MATÉRIA EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Projetos de Lei

Decurso: jO dia
Último dia: 15.03.99

PROJETO DE LEI N° 3.736/97 - do Senado Federal (PLS nO
n/97) - que "dispõe sobre a identificação e publicação do
estado de conservação das rodovias federais, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

PROJETO DE LEI N° 4.571/98 - do Senado Federal (PLS nO
71/98) - que "altera a redação do art. 108 da Lei nO 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trân;;i
to Brasileiro, para o fim de incluir na excepcionalidade p~
vista para o transpdrte de passageiros em veic410 de carga
ou misto a hipótese de aumento sazonal da demanda por
transporte coletivo de passageiro".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

PROJETO DE LEI N° 50/99 - do Sr. Léo Alcântara - que "al
tera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para fins de flexibilização

, da aplicação do disposto no § 1° do art. 261 à categoria dos
motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

PROJETO DE LEI N° 57/99 - do Sr. Odelmo Leão - que "de
nomina 'Aeroporto Internacional' de Uberlândia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato o aeroporto da Cidade de Uber
lândia. Estado de Minas Gerais"
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Infonnática

Ramais.: 68n/6878

(Encerra-se a sessão às 23 horas e 43 minutos.)
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O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 20S, de 28 de junho de 1990, re
solve eXOnerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LAUREDI
BORGES SANDIM, ponto n2 12.541, do cargo de As
sistenteJécnico,de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Segundo Secretário.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com oart. 35,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NILCILENE MACIEL DE ARAÚJO, ponto n2 12.569,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCOS
ANTONIO DA SILVA MARINHO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atri
buição Técnica legislativa, Padrão 45, ponto n2 3.896,
do cargo de Assistente Técnico de Comissão, CNE-09,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, da Coordenação de Comissões Perma
nentes, do Departamento de Comissões, a partir de 10
de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, President~.

ATOS DO PRESIDENTE Câmara dos Deputados, 10 pe J!larço de 1999.
- Michel Temer, Presidente.o Presidente da Câmara dos Deputados, no uso

das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea
a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de 1990, re
solve exonerar, de acordo com o art. 35, item I, da Lei
n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ARNALDO
JOSÉ LEMOS, ponto n2 12.168, do cargo de Assisten
te Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
JOÃO CARLOS LÚCIO DE ALMEIDA NETO, ponto
n2 12.162, do cargo de Assessor Técnico Adjunto C,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alíne a, a do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
FERNANDA CASTRO PEREIRA, ponto n2 12.528,
do cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto
D, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
CHARLES FONSECA SALOMÃO COLAÇO, ponto

• n2 10.933, do cargo de Assessor Técnico Adjunto B,
CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal.

Câmara dos Qeputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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item I, da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
SIMONE RODRIGUES BORBA, ponto nll 11.959, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C,
CNE-13, do' Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
VERA LÚCIA OLIVEIRA SILVA, ponto nIl 12.083, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Segundo
Suplente dos Secretários.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve exonerar, de acordo com o art. 35,
item I, da Lei nIl 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NAILDA NUNES BANDEIRA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Assistente Administrativo, Padrão 26, ponto n2

5721 da função comissionada de Assistente de Ga
binete, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Comunista do Brasil, a partir de 24 de feve
reiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa, nll 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 8 de março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 9 subseqüente, que nomeou ALEXANDRA
CASSIMIRO DA SILVA para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa, n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 3 de março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu- .
tados de 4 subseqüente, que nomeou ELIAS
FERREIRA LIMA para exercer, no Gabinete do
Quarto Suplente dos Secretários, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto S, CNE-11, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa, n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 8 de março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 9 subseqüente, que nomeou ELlEIDE
CARVALHO DE SOUSA, para exercer, no Gabinete
do Segundo Suplente de Secretários, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I, alínea
a, do Ato da Mesa, nll 205, de 28 de junho de 1990, re
solve tornar sem efeito o Ato de 8 de março de 1999,
publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 9
subseqüente, que nomeou ELIEZER PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Popular Socialista, o cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete Adjunto B, CNE-10, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 111, item I,
alínea a, do Ato da Mesa, n2 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 8 de março
de 1999, publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados de 9 subseqüente, que nomeou L1S RAQUEL
NUNES DA COSTA para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido Popular Socialista, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
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Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999. Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente. - Michel Temér, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, "a", do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,

item 11, da Lei n2 8.112", citada, ALDENORA ·FER
NANDES LIMA, para exercer, no Gabinete do Se
gundo Suplente dos Secretários, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo artigo 32 do Ato da Mesa n2 15, de
26 de maio de 1987, combinado com o parágrafo
único do artigo 12 do Ato da Mesa nll 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, "a", do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,

item 11, da Lei n2 8.112, citada, ANA MARIA DO
NORTE, para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro
permanente da Câmara dos Deputados, nos termos
da lotação fixada pelo artigo 12 do Ato da Mesa n2 8,
de 8 de abril de 1991, combinado com o parágrEl-fo
único do artigo 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, "a", do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
"1990, e o artigo 62 da Lei nll 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei nll 8.112, citada, ANDERSON
FERNANDES VIEIRA, para exercer, no Gabinete do
Segundo Suplente dos Secretário~, o cargo .de As
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa nll 77, de 11 de dezembro
de 1997, combinado com o parágrafo único do artigo
12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, "a", do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei nll 8.112, citada, CHARLES FONSECA
SALOMÃO COLAÇO, para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo artigo 22 do Ato da Mesa nll 2, de 24 de feve
reiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
I, "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 dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,

item 11, da Lei n2 8.112, citada, EDUARDO RODRIGUES,
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social
Trabalhista, o cargo de Assistente Técnico de Gabi
nete Adjunto D, CNE-15 do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 211 do Ato
da Mesa n2 2 de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, 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 e
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92,

item 11, da Lei n2 8.112, ELCICLEIDE SANTOS DA
GRAÇA MENDES para exercer, no Gabinete do lí
der do Partido Social Trabalhista, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto O, CNE-15, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo artigo 22 do Ato da Mesa nll 2, de 24 de
fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, item
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I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho LOPES DE ARAÚJO LIRA'para exercer, no Gabine-
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de- te do Primeiro Vice-Presidente, o cargo de Assisten-
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo te Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Qua-
92, item 11, da Lei n2 8.112, citada, FERNANDA dro Permanente da Câmara dos Deputados, trans-
CASTRO PEREIRA para exercer, no Gabinete do formado pelo artigo 32 do Ato da Mesa n2 15, de 26
Segundo Suplente dos Secretários, o .cargo de As- de maio de 1987, combinado com o parágrafo único
sessor Técnico Adjunto D, CNE-14,do Quadro Per- do artigo 12 do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro
manente da Câmara dos D~putados, priaõo pelo arti- de 1999.
go 12 do Ato da Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
1999. - Michel Temer, Presidente.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, 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 8 de junho de
1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 92 ,

item 11, da Lei n2 8.112, -citada, GILMEIRE DE SOUZA
BAIÃO ROCHA MALAQUIAS para exercer, no Gabi
nete do Segundo Suplente dos Secretários, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 12 do Ato da Mesa n25, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso da atribuições que lhe confere o artigo 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 69 da Lei n2 8.112, de 11 de dezem
bro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo 9~,

item 11, da Lei n28.112, citada, IVANILDO GUILHERME
NANES JÚNIOR para exercer, no Gabinete do Se
gundo Vice-Presidente, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo arti
go 12 do Ato da Mesa n2 10, de 29 de março de
1995, combinado com o parágrafo único do artigo 12

do Ato da Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.

- Michel Temer, 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, 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 n9 8.112, citada, JACINTA FRANCISCA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 d junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912 item 11,
da Lei n2 8.112, citada, JAQUELMA OCIONE DE
AMORIM para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Progressista Brasileiro, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
Ato da Mesa n2 26, de 7 de dezembro de 1995, com
binado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa n2 1, de 24 e fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, JOSÉ PONTES DE
BARROS JÚNIOR para exercer, no Gabinete do lí
der do Partido da Frente Liberal, o cargo de Asses
sor Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 112

do Ato da mesa n2 8, de 29 de março de 1995, com
binado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
mesa nQ 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente. .

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 d junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de· 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92 item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, LAUREDI BORGES SANDIN
para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-Presi-



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item \,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 99 , item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MÁRIO CÉSAR AZAMBUJA
NUNES para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do da Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 29

do Ato da Mesa n9 02, de 24 de fevereiro de' 1999.
Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.

- Michel Temer, Presidente. • .

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n9 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA ELlEZITA GONDIM
LEITE para exercer, no Gabinete do Líder do Partido
da Frente Liberal, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo art. 2º do Ato da
Mesa nº 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 99 , item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA ERIDAN FREITAS
PIMENTEL para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal, o cargo de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 2º do Ato
da Mesa nº 02, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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dente, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete criado pelo art. 2º dO' Ato da Mesa nº 2, de 24 de fe-
Adjunto D, CNE-.15, do Quadro Permanente da Câ- vereiro de 1.999.
mara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da Câmara dos Depúfados, 1Ó de março de 1999.
Mesa nº 10, de 29 de março de 1995, combinado - Michel Temer, Presidente.
com o parágrafo único do art. 1º do Ato da Mesa nº
1, de 24 e fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA DE LOURDES
CALDEIRA CARDOSO para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Social Trabalhista, o cargo de
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990; e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada MARCUS ELlCIUS DE SOUSA
UMA para exercer, no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa nº 77, de 11 de dezembro de 1997, combi
nado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa nº 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presiden'te da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 91!, item 11,
da Lei nl! 8.112, citada, LUIZ ALBERTO NEGRINHO
DE OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Social Trabalhista, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 2º do Ato da Mesa nº 2, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 11!, item 11,
alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 911, item 11,
da Lei nl! 8.112, citada, NILCILENE MACIEL DE
ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Segundo Su
plente dos Secretários, o cargo de Assessor Técnico
Adjunto O, CNE-14, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo art. 111 do Ato da
Mesa n2 5, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente. .

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 11!, item i; alínea a,
do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o art.
61! da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
nomear, na forma do art. Qll, item 11, da Lei nQ 8.112, cita
da, RENATO MORGANDO VIEIRA para exercer, no Ga
binete do Líder do Partido Social Trabalhista, o cargo de
Secretário Particular, CNE-09, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 22 do Ato da
Mesa n1l 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 911, item 11,
da Lei nl! 8.112, citada, RICARDO AUGUSTO
COMELLI ANTUNES para exercer, na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, na Coordena
ção de Comissões Permanentes, do Departamento
de Comissões, o cargo de Assistente Técnico de
Comissão Adjunto B, CNE-11, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 111

do Ato da Mesa nll 20, de 6 de junho de 1995, com
binado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa nl! 1, de 24 de fevereiro de 1999.
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alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de CERDA RODRIGUES DA SILVA para exerceI', no Gabi-
1990; e o art. 6Q da Lei nQ 8.1.12, de 11 de dezembro nete do Líder do Partido da Frente Liberal, o cargo de
de 1'990, resolve nomear, na forma do art. 92 , item 11, Assistente Técnico de Gabinete,· CNE-09, do Quadro
da Lei nll 8.112, citada, MARLENE CAVALCANTE Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo art.
FERREIRA FERNANDES para exercer, no Gabinete 211 do Ato da Mesa nQ 2, de 4 de fevereiro de 1999.
'do Segundo Secretário, o cargo de Assistente Técni- Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
co de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Per- - Michel Temer, Presidente.
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa n2 77, de 11 de dezembro de 1997, combi
nado com o parágrafo único do art. 12 do Ato da
Mesa nll 01, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa.nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 611 da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 91!, item 11,
da Lei n1l 8.112, citada, MARLY TERESINHA KOVALHUK
SIQUEIRA para exercer, no Gabinete do' Segundo
Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 1Q do Ato da Mesa nQ10, de 29 de março de
1995, combinado com o parágrafo único do art. 111

do Ato da Mesa nQ 01, de 24 de fevereiro de 1999.
Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.

- Michel Temer, Presidsnte.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 11!, item I,
alín~a a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nl! 8.112, citada, MIRIAM DE MIRANDA LA-

O Presidente da Camara dos Deputados, no
, uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item I,

alínea a, do Ato da Mesá nll 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 91!, item 11,
da Lei nll 8.112, citada, MAURíLIO DE ALENCAR
SAMPAIO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Frente Liberal, o cargo de Assessor Téc
nico Adjunto D, CNE-14, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criado pelo art. 21! do Ato da
Mesa nll 2, de 24 de fevereiro de 19Q9.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da Lei n2 8.112, citada, VERA LÚCIA OLIVEIRA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, ítem I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 612 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, VANILTON BEZERRA
PINTO para exercer, no Gabinete do Presidente, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputadós, criado pelo Ato da Mesa nll 77, de 11 de
dezembro de 1997, combinado com o parágrafo úni
co do art. 112 do Ato da Mesa r'Q 1, de 24 de fevereiro
de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, VALÉRIA APARECIDA
NASCIMENTO para exercer, no 9abinete do Primei
ro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 112 do Ato
da Mesa nQ 10, de 29 de março de 1995, combinado
com o parágrafo único do art. 112 do Ato da Mesa nO
1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
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Câmar.a. dos Deputados, 10 de março de 1999. alínea a, do Ato da Mesa nº 205. de 28 de junho de
- Michel Temer., PresIdente. 1990, e ti art. 612 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro

de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da Lei nQ 8.112, citada, THAís SPERAFICO para
exercer, no Gabinete do Segundo Secretário, o car
go de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da Mesa nQ 5,
de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item il,
da Lei n2 8.112, citada, ROSÉLlA MARIA DA PAZ
CAMPELO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Liberal, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 212 do
Ato da Mesa nQ 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 12, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 62 da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve nomear, na forma do art. 912, item 11, da Lei n2

8.112, citada, SELMA MARIA CAIXETA DE QUEIRÓZ
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Fren
te Liberal, o cargo de. Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto C, CNE-13, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 22 do Ato da Mesa
n2 2, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 112, item I,
alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da Lei nO 8.112, citada, STELA MARIS LAMOUNIER
OLIVEIRA para exercer, no Gabinete do Quarto Su
plente dos Secretários, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato
da Mesa 12 77, de 11 de dezembro de 1997, combi
nado com o Ptilrágrafo único do art. 1'1 do Ato da
Mesa n2 1, de 24 de fevereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-3-99. _ Heraclito Fortes, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 17, DE 1999

(Do Sr. Senhor Jaques Wagner)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores sobre a festa
realizada na embaixada brasileira em
Washington.

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 22 , da Constituição

Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a V. Ex!!, seja encaminhado ao Sr. Ministro

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 1.15 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 16, DE 1999

(Do Sr. Pedro Valadares)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre aquisição de títulos da
dívida pública, com cláusula de correção
cambial, ocorridos nos últimos 90 (no
venta) dias.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a Vossa Excelência o encaminhamento
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Pedro
Sampaio Malan, o seguinte pedido de informações.

Foi amplamente divulgado pela imprensa brasi
leira, há poucos meses, o lançamento pelo Banco
Central do Brasil de títulos da dívida pública com
cláusula de correção cambial.

A mídia noticiou tal lançamento como prova
contundente da inalterabilidade da política cambial
praticada pelo Banco Central do Brasil, conforme di
retrizes emanadas do Governo Brasileiro.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nº 21, de 1992, NAILDA NUNES
BANDEIRA, ocupante de cargo da Categoria Fun
cionai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 26, ponto nº 5721, para exer
cer, a partir de 24 de fevereiro do corrente ano, na
Coordenação de Pagamento do Pessoal, do Depar
tamento de Pessoal, a função comissionada de
Técnico de Controle e Execução do Pagamento do
Pessoal, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformada pelo art. 1º do Ato da
Mesa nº 113, de 3 de dezembro de 1998.

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999.
- Michel Temer, Presidente.
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SILVA para exercer, no Gabinete do Segundo Su- Entretanto, em face dos recentes acontecimen-
plente dQs. Secretários, o cargo de Assessor Técnico tos relativos à política cambial, com o abandono da
Adjunto D, CNE··14, do Quadro Permanente da Câ- política até então praticada e a adoção da livre flu-
mara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da tuação do dólar americano, esses lançamentos veri-
Mesa nº 5, de 24 de fevereiro de 1999. ficados há pouco tempo deixaram dúvidas sobre a

Câmara dos Deputados, 10 de março de 1999. sua verdadeira finalidade, bem como as conseqüên-
- Michel Temer, Presidente. cias a serem suportadas pelo Tesoureiro Nacional

com a alteração verificada.
Como essas alterações, a nosso juízo não fo

ram suficientemente explicitadas, julgamos, então,
necessário os seguintes esclarecimentos:

a) qual o valor nominal dos títulos da dívida pú
blica emitidos com cláusula de correção cambial, da
tas de emissão e de resgate?

b) Quais os critérios para colocação desses tí
tulos no mer.cado e qual a autoridade responsável
por essa decisão?

c) Quais foram as entidades e investidores que
adquiriam tais títulos e respectivos valores, com sua
qualificação completa e montante adquirido, notada
mente nas aquisições ocorridas nos últimos 30 (trin
ta) dias?

d) Qual referencial as autoridades econômicas
adotarão para o resgate desses títulos, tendo em
vista a flutuação do câmbio ora praticada?

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 1999. 
Deputado Pedro Valadares, PSB/SE.

Voto



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-3-99. _ Heraclito Fortes, 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N51 19, DE 1999

(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Solicita informações à Bolsa de Mer
cadorias & Futuros sobre posição de ins
tituições financeiras nos mercados futu
ros.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2l1, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2!! e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exó! seja
encaminhado ao Presidente da Bolsa de Mercado
rias & Futuros o seguinte pedido de informações:

Desde a mudança do sistema de bandas, no
dia 13 de janeiro passado, os mercados de câmbio e
financeiros vêm apresentando um comportamento

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heracllto Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-3-99. - Heraclito Fortes, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NS! 18, DE 1999

(Do Sr. A/oizio Mercadante)

Solicita informações ao Banco Cen
trai do Brasil sobre posição de instituições
financeiras no mercado de câmbio.

Senhor Presidente,
. Com fundamento no art. 50, § 2l1, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2l1, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll .seja
encaminhado ao Presidente do Banco Central do
Brasil o seguinte pedido de informações:

Desde a mudança do sistema de bandas, no
dia 13 de janeiro passado, o mercado de câmbio
vem apresentando um comportamento marcado pela
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das Relações Exteriores o seguinte pedido de infor- volatilidade e instabilidade, com uma tendência a
mações: crescente desvalorização do real. Em conexãó com

Foram divulgadas, pelo Jornal do Brasil, notí- esta trajetória, têm sido amplamente divulgadas na
cias dando conta de que "no dia 1li de fevereiro teve imprensa referências a possíveis vazamentos de in-
festa na embaixada brasileira em Washington. O ho- formações privilegiadas que, em momentos próxi-
menageado com coquetel e bolo em forma de osso mos às mudanças na política cambial e na direção
foi o cão labrador Nego, que completava um ano". superior do Banco Central, teriam proporcionado a

Diante da grave crise econômica que assola o algumas instituições financeiras substanciais ganhos
Brasil, em especial as pessoas mais carentes, onde especulativos, que resultaram em enormes prejuízos
os noticiários dão conta de-aumentos e mais aunren- para o País. Também segundo o noticiado na im-
tos e nenhuma perspectiva de solução no receituário prensa, o próprio Banco Central estaria realizando
seguido pelo Governo, não se pode admitir a situa- investigações neste sentido. No entanto, apesar de
ção exposta acima em um organismo de repre- sua extrema gravidade, estes fatos não foram até
sentação do País. agora suficientemente esclarecidos, razão peta qual

Frente ao exposto, esperamos os esclareci- solicito ao Banco Central informar o saldo diário (in-
mentos abaixo: dicandó se comprado ou vendido) da posição de

a) os recursos gastos na festa em questão são câmbio do conjunto e de cada uma das instituições
provenientes dos cofres públicos; autorizadas ou credenciadas a operar em câmbio,

b) qual o montante gasto com o evento; englobando os mercados de taxas livres e o de ta-
c) houve envolvimento de funcionários da em- xas flutuantes, para todos os dias dos meses de ja-

baixada na organização e logística desta festa; neiro e fevereiro de 1999, até a presente data.
d) em caso afirmativo, quais as providências Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999. -

tomadas pelo Itamaraty. Deputado Aloizlo Mercadante.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999. - Voto

Jaques Wagner, Deputado Federal- PT/BA.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 211 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te Relator.



Estando de acordo com o art. 50, § 212 da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, em 10 de março de 1999. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa. Em
10-3-99. - Heraclito Fortes, 112 Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 21, DE 1999

(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Solicita informações à Central de
Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos - CETIP sobre posição de institui
ções financeiras em operações de swaps.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exl! seja
encaminhado à Ç.entral de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos - CETIP, o seguinte pedido de
informações:

Defiro, ad referendum da mesa.
Em 10-3-99. - Heraclito Fortes, 112

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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marcado pela volatilidade e instabilidade, associado financeiros vêm apresentando um comportamento
a uma tendência de crescente desvalorização do marcado pela volatilidade e instabilidade, associado
real. Em conexão com esta trajetória, têm sido am- a uma tendência de crescente desvalorização do
piamente divulgadas na imprensa referências a pos- real. Em conexão com esta trajetória, têm sido am-
síveis vazamentos de informações privilegiadas que, piamente divulgadas na imprensa referências a pos-
em momentos próximos às mudanças -na política síveis vazamentos de informações privilegiadas que,
cambial e na direção superior ao Banco Central, te- em momentos próximos às mudanças na política
riam proporcionado a algumas institúições financei- cambial e na- direção superior do Banco Central, te-
ras substanciais ganhos especulativos, que resulta- riam proporcionado a algumas instituições financei-
ram em -enormes prejuízos para o País. Também se- ras substanciais ganhos especulativos, que resulta-
gundo o noticiado na imprensa, alguns destes movi- ram em enormes prejuízos para o País. Também se-
mentos especulativos envolveriam operações nos gundo o noticiado na imprensa, alguns destes movi-
mercados futuros de câmbio, juros e títulos de diver- mentos especulativos envolveriam operações nos
sa natureza. Apesar de sua extrema gravidade, es- mercados futuros de câmbio, juros e títulos de diver-
tes fatos não foram até agora suficientemente escla- sa natureza. Apesar de sua extrema gravidade, es-
recidos, razão pela qual solicito à Bolsa de Mercado- tes fatos não foram até agora suficientemente escla-
rias e Futuros informar o saldo diário (indicando se recidos, razão pela qual solicito à Bolsa de Mercado-
comprado ou vendido) da posição de cada institui- rias e Futuros informar a posição líquida (indicando
ção do sistema financeiro nacional e deste em seu se ativa ou passiva) em operações de swaps com
conjunto, nos mercados de futuro de dólar, de futuro indexador vinculado à variação cambial, de cada ins-
de DI e de opções de compra de dólar, para todos tituição do sistema financeiro nacional e deste em
os dias dos meses de janeiro e fevereiro de 1999, seu conjunto, para todos os dias dos meses de ja-
até a presente data. neiro e fevereiro de 1999, até a presente data.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999. - Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999. -
Deputado Aloizio Mercadante. Deputado Aloizio Mercadante.

Voto Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, Voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 20, DE 1999

(Do Sr. Aloizio Mercadante)

Solicita informações à Bolsa de Mer
cadorias & Futuros sobre posição de ins
tituições financeiras em operações de
swaps.

,Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex'" seja
encaminhado ao Presidente da Bolsa de Mercado
rias & Futuros o seguinte pedido de informações:

Desde a mudança do sistema de bandas, no
dia 13 de janeiro passado, os mercados de câmbio e



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!!23, DE 1999

(Do Sr. Pedro Wilson)

Solicita informações ao Senhor MI
nistro da Educação, acerca dos projetos
orientados para a educação especial e o
volume de recursos aplicados no setor.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 50, § 211, da Constituição

Federal, e nos termos dos arts. 115, I e 116 do R~gi

menta Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Educaçp.p,
as seguintes informações:

a) Quais as fontes orçamentárias que finan
ciam a educação especial?

b) Qual o montante global de recursos aplicados
pela União em educação especial no exercício de 1998
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Desde a mudança do sistema de bandas, no dia a) Quais as fontes orçamentárias que financia-
13 de janeiro passado, os mercados de câmbio e finan- ram o programa. !'ensino .fundamental" no exercício
ceiros vêm apresentando um comportamento marcado de 1998? Quais as previstas para 1999?
pela volatilidade e instabilidade, associado a uma ten- b) Qual o valor global de recursos "de cada uma
dência de cresCente desvalorização do real. Em cone- dessas fontes, no exercício de 1998 (considerar o execu-
xão com esta trajetória, têm sido amplamente divulga- tado, e não a dotação inicial). Qual a previsão para 1999?
das na imprensa referências a possíveis vazamentos de c) Quais os valores absolutos, por fonte, de re-
informações privilegiadas que, em momentos próximos cursos alocados no programa "ensino fundamental"
às mudanças na política cambial e na direção superior no exercício de 1998 (considerar o executado, e não
do Banco Central, teriam proporcionado a algumas insti- a dotação inicial)? Qual a previsão para 1999? Quais
tuições financeiras substanciais ganhos especulativos, os respectivos percentuais, sobre o total de cada
que resuttaram em enormes prejuízos para o país. Tam- fonte? (exercício de 1998 e previsão para 1999).
bém segundo o noticiado na imprensa, alguns destes d) Qual a distribuição, por programa, dos recursos
movimentos especulativos envolveiiam operações nos da "fonte 113" (exercício de 1998 e previsão para 1999).
mercados futuros de câmbio, juros e títulos de diversa e) Qual a distribuição, por programa, de recur-
natureza. Apesar de sua extrema gravidade, estes fatos sos da fonte "213" (exercício de 1998 e previsão
não foram até agora suficientemente esclarecidos, razão para 1999).
pela qual solicito à central de Custódia e de Uquidação 1) Quais as fontes orçamentárias que financiaram
Financeira de Títulos informar a posição (indicando se o programa da merenda escolar em 1998? Quais as
ativa ou passiva) em operações de swaps com indexa- previstas para 1999? Qual o valor dos recursos?
dor vinculado à variação cambial, de éada instituição do Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 1999. -
sistema financeiro nacional e deste em seu conjunto, Deputado Pedro Wilson.
para todos os dias dos meses de janeiro e fevereiro de Voto
1999, até a presente data.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1999. - Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti-
Deputado Alolzio Mercadante. tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento

Voto o Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.
Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. - Depu-

Estando Ode acordo com o art. 50, § 22 da Consti- tado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. Defiro ad referendum da Mesa.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. - Depu- Em 10 de março de 1999. - Heraclito
tado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator. Fortes, 1li Vice-Presidente no exercício da

Presidência.
Defiro ad referendum da Mesa.
Em 10 de março de 1999. - Heracllto

Fortes, 1li Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 22, DE 1999

(Do Sr. Pedro Wilson)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Educação acerca de valores referentes
às fontes orçamentárias do ensino funda
mentai, da merenda escolar e distribui
ção dos recursos do salário-educação.

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

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência, seja encaminhado ao Sr. Ministro
da Educação, o seguinte Requerimento de Informações:



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 25, DE 1999

Do Sr. Ministro da Aeronáutica Tenente-Briga
deiro Walter Werner Brãuer

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Aeronáutica sobre as viagens do Sr.
Ministro do Esporte e Turismo.

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

'ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 155, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exll seja

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 24, DE 1999

(Do Sr. Pedro Wilson)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Educação acerca da arrecadação do
salário-educação.

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

Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a Vossa
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(consideranêlo a execução orçamentária, e não a do- Excelência seja encaminhado ao S~. Ministro' da
tação inicial)? Qual a previsão orçamentária para Educação o seguinte Requerimento de Informações:
1999? 1) O salário-educação é definido'pela Constitui-

c) Do montante de recursos destinados à edu- ção como fonte adicional de financiamento do ensino
cação especial quanto foi distribuído, no exercício de fundamental.
1998 (considerando a execução orçamentária, e não 2) A Emenda Constitucional n2 14 pôs fim à
a dotação inicial): possibilidade das empresas deduzirem aplicações

c1) para cada região do país? em escolas próprias ou comprar vagas em escolas
c2) para cada "área de deficiência"? privadas - sistema vulnerável a todo tipo de fraudes,
c3) para o Estado de Goiás? freqüentemente denunciadas pela imprensa.
d) Há repasse de recursos para ONGs que 3) Havia, portanto, uma expectativa de aumen-

atuam na educação especial? Em caso afirmativo, to da arrecadação do salário-educação.
qual o valor, e quais as ONGs beneficiadas? 4) Algumas empresas, no entanto, têm discuti-

e) Há programas financiados pela União de capa- do na justiça o recolhimento do salário-educação.
citação para a formação de professores com especiali- ASsim sendo, solicitamos as seguintes informações:
zação adequada, para a educação especial, nos termos a) Quantas e quais empresas têm contestado
do art. 59, 11 da LDB? Em caso ~firmativo, qual a situa- na justiça o pagamento do salário-educação?
ção atual de~e(s) programa(s) no Estado de Goiás? . b) Qual o valor da perda de arrecadação em

f) ConSiderando que a LDB aponta para o atendl- 1997 e 1998, em virtude dessas ações? Qual a pre-
mento preferencial do educando com necessidades visão de perda para 1999?
~speciais, na rede regular de ensino, ~ que os formulá- c) O MEc- contestou judicialmente as ações
nos do eE!nso l~s~lar separam em"dlferentes ca~pos das empresas? Qual a situação de cada ação?
? (sub)~lvel en.sl~o fundamental e a m~ah~~de d) O MEC ajuizou ação declaratória de constitu-
~ucaçao espec~~1 .(que pode estar no (su?)nlvel en- cionalidade do dispositivo referente à alíquota do salá-

sino !undamental ), Ind~gamo~, se, 'p~a efeito da ba~ rio-educação para o período 1988-1996? Em casó afir-
de calculo referente ao f~ndef (Lei n 9.424/96), estao mativo, em que fase se encontra o proce~so?
sendo somadas as matrlcul~~ ·constantes no campo Sala das Sessões 24 de fevereiro de 1999. _
"ensino fundamental" com as matrículas da educação Deputado Pedro Wilso~.
especial no nível ensino fundamental?

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. - Voto
Deputado Pedro Wilson. Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti-

Voto' tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti- Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. - Depu-
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento. tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. - Depu- Defiro, ad referendum da Mesa.
tado Heraclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator. Em 10 de março de 1999. - Heráclito

Defiro, ad referendum da Mesa. Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
8n 10de março de 1999.-11eracIito Fortes, Presidência.

12 Vice-Presidente no exercício da Presidência



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10 de março de 1999. - Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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encaminhado ao Sr: Ministro da Aeronáutica o se- c) qual o meio de transporte utilizado e qual a
guinte pedido e informações: empresa.

Foram amplamente divulgadas pela imprensa, em Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. -
especial a do Estado do Paraná, notícias dando conta Deputado Dr. Rosinha.
das inúmeras viagens do Ministro do Esporte e Turismo, Voto
Rafael Grecca. Como as condições em que se deram
tais viagens não foram suficientemente detalhadas, jul- Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti-
gamos necessário pedir os seguintes esclarecimentos: tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento

a) quantas viagens fez o Ministro Rafael Grecca, Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.
utilizando a Força Aérea Brasileira (FAB), desde que Sãra -de Reuniões, 10 de março de 1999. -
tomou posse; Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden-

b) quantas pessoas o acompanharam e seus te, Relator.
respectivos nomes e funções.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. -
Deputado Dr. Roslnha.

Voto

. Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuiÇão Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Intemo da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10 de março de 1999. - Heráclito

Fortes, 12 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 26, DE 1999

Do Sr. Ministro do Esporte e Turismo Rafael
Grecca

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Esporte e Turismo sobre suas via
gens.

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

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 155, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Esporte e Turismo o
seguinte pedido de informações:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa,
em especial a do Estado do Paraná, notícias dando
conta das inúmeras viagens do Ministro. Como as
condições em que se deram tais viagens não foram
suficientemente detalhadas, julgamos necessário pe
dir os seguintes esclarecimentos:

a) desde que tomou posse, quantas viagens
fez, qual o itinerário e quais as razões;

b) quantas pessoas o acompanharam e seus
respectivos nomes e funções;

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 27, DE 1999

(Do Sr. Deputado Ricardo Berzoini)

Requer informações ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeiro, com base no § 22 do art. 50 da

Constituição Federal, combinado com o artigo 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
sejam solicitadas ao Sr. Ministro da Fazenda as se
guintes informações:

i} Relação das dez maiores entidades abertas
de previdência privada, de acordo com o último ba
lanço apresentado, a composição acionária de cada
uma delas, bem como o nome dos respectivos dire
tores.

2} As taxas de administração praticadas por
cada uma dessas dez unidades abertas tle previdên
cia privada, especificando, no âmbito de cada en~i

dade, as eventuais variações dessas taxas de admi
nistração, de acordo com o perfil de cada plano co
mercializado.

3} Os itens que integram as taxas de carrega
mento.

4} Cópia dos documentos apresentados aos
participantes (estatuto, regulamentos dos planos ele
benefícios), por cada uma delas, tendo em vista o
disposto no art. 21, § 12 da Lei n2 6.435/77.

5} Indicação dos dados que integram o extrato
de informações enviados periodicamente aos partici
pantes.

6} Cópia de material propagandístico (folder, in
formes publicitários etc.) dos diversos planos comer
cializados por cada uma dessas entidades.
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7) Cópia de pelo menos três contratos celebra
dos por cada uma dessas entidades com empresas
empregadorâs' (patrocinadoras) que mantêm planos
coletivos de benefícios previdenciárlos para seus
empregados (participantes).

8) Os critérios utilizados para a correção das
reservas dos participantes, especificando os critérios
eventualmente diversos de um plano em relação a
outro, no âmbito de cada entidade. _

9) Quais os critérios utilizados para a apuraçao
do excedente técnico, bem como os critérios para
sua distribuição.

10) As fiscalizações eventualmente realizadas
pela Susep, nos últimos cinco anos, especificando o
objeto de cada uma delas e os respectivos resulta
dos.

Justificação

As entidades abertas de previdência privada
estão subordinadas à fiscalização da Superintendên
cia de Previdência Privada - SUSEP.

Essa modalidade de previdência, que mobiliza
um universo muito expressivo de participantes e que
já movimenta cifras consideráveis de recursos finan
ceiros, deverá crescer significativamente nos próxi
mos anos.

Por se tratar de poupança de longo prazo, suas
regras devem se revestir de maior estabilidade, trans
parência e credibilidade, o que já exige desta Casa um
acompanhamento sistemático e rigoroso. Causou-nos
ainda mais preocupação reportagem publicada no jor
nal Folha de S.Paulo (Folhalnvest, cópia anexa), por
esta apresentar uma realidade que exige uma investi
gação imediata. Não podem os fundos abertos de pre
vidência privada permanecerem como uma espécie de
"caixa-preta" aos olhos de seus participantes, os ver
dadeiros destinatários dos recursos aportados para es
sas entidades previdenciárias.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1999. 
Deputado Ricardo Berzoini, (PT - SP).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, ., O de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10 de março de 1999. - Heráclito

Fortes, 111 Vice-Presidente no exercfcio da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 29, DE 1999

(Do Sr. Jaime Martins)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social so
bre convênio firmado entre a Secretaria
de Assistência Social, dessa Pasta, e o
Município de Cláudio, em Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição

Federal e na forma do disposto no Regimento Inter
no desta Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as
informações abaixo listadas ao Ministro da Previdên
cia e Assistência Social, a fim de esclarecer consulta
realizada aos arquivos do Siafi, realizada no dia 27
de janeiro do corrente, conforme cópias anexas,
ocasião em que o detalhamento da transação Co
nob número 02830, no valor de R$66.645,OO, da
UG '330013, Gestão 33903, referente ao Municfpio
de Cláudio, MG, revelou a Ordem Bancária n2

980B02830, de 29-2-98, no valor de R$986.854,OO,
favorecendo ao Banco do Brasil, S.A.

1) Detalhamento (nome dos favorecidos, res
pectivos valores, datas dos convênios, extratos dos
empenhos e respectivas fontes dos recursos) do va
lor de R$986.854,OO, repassado ao Banco do Brasil,
por meio da citada OB.

2) Detalhamento do programa de trabalho da
Secretaria de Assistência Social no qual se enqua-
dram os projetos dessa natureza. •

3) Origem das respectivas propostas (Executi
vo ou Legislativo).

4) Cópia do Convênio nQ 367837, firmado en
tre a Secretaria de Assistência Social e o Municf
pio de Cláudio, MG, com detalhamento do projeto
de engenharia e dos planos de utilização da unida
de.

5) Identificação e definição de "centro de gera
ção de renda".

Sala das Sessões. - Deputado Jaime Martins.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, §2 da Consti
tução Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 10 de março de 1999. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 10-3-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente no exercfcio da Presidência.
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

EDITAL N° 01, DE 10 DE MARÇO DE 1999

A Diretora do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, nos
termos do Ato da Mesa nO 62/85, publicado no Boletim Administrativo n° 105, de 12 de junho de
1985, p. 1047, torna públicas as decisões da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo 
CADAR, quanto ao ciclo de vida útil de 104 espécies documentais produzidas, e/ou alteradas, e/ou
recebidas no desempenho de 09 rotinas específicas, acumuladàs em 205 unidades de arquivamento
(originais, vias, cópias, processos, etc), formalizadas nas Tabelas de Temporalidade anexas, cujos
prazos de guarda, devidamente justificados, foram extraídos dos respectivos Planos de Destinação de
Documentos.

Conforme a legenda que acompanha as Tabelas de Temporalidade, os conjuntos
documentais assinalados com "P" terão guarda permanente, por oferecerem perspectiva de uso para
fins de pesquisa e informação futuras. A convenção "P/S" indica guarda permanente-seletiva, por
amostragem. Os demais terão, por destinação final, a eliminação sistemática, após decorridos os
respectivos prazos de guarda no setor de origem, ou na Coordenação de Arquivo.

Se, no prazo de 60 (sessenta dias), não houver manifestação em contrário, por parte de
pessoas e entidades interessadas, estas Tabelas de Temporalidade serão consideradas aprovadas e

: entrarão em vigor.

./} ........--.... / ,.: ),
.. ' ,.;-7/ l .. ' '.,

-/ . _ .,.2..; -"': • :'.'.';~ i' l,.. •.--

SUELENA PINTO BANDEIRA
Diretora.

Rotinas analisadas

Área legislativa

TAQ/Ol- "Gravação de Áudio de Reuniões e Eventos"
TAQ/02 - "Controle da Distribuição das Gravações de Áudio para Transcrições Taquigráficas
Comissões/Eventos"
TAQ/03 - "Registró Taquigráfico - Plenário" .
TAQ/04 - "Sumarização e Indexação de'Registros Taquigráficos"
T-ÁQ/05 - "Levantamento Estatístico e Relatório do DETAQ"
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Área administrativa
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AdlOl - "RequisiçãQ de Pa~sagens Aéreas - Deputados (Atualização)"
Pe/20 - "Admissão e Exoneração de Servidor do Quadro Efetivo (Atualização)"
Pe/28 - "Requisição de Funcionário de Órgãos Públicos"
Pe/35 - "Cessão de Servidor do Quadro Efetivo da CD/Proqogação para outros Órgãos Públicos"

Índice alfabético dos títulos dos documentos

(O indicativo abaixo refere-se à área em que se insere a atividade, ao número atribuído à
rotina e aos documentos analisados)

Ex.: TAQ/03-01
TAQ/-Taquigrafia (Área)
03 - Registro Taquigráfico - Plenário (Rotina)
Doc. 01 - Base de Dados - Taquigrafia (SITAQ)

ATO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO Pel20-20
ATO DE NOMEAÇÃO Pe120-03
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA AdlOI-06
BASE DE DADOS - CONTROLE DE EMISSÃO DE REQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS
(CERPA) AdlOl-l0
BASE DE DADOS - TAQUIGRAFIA(SITAQ) TAQ/03-01
BASE DE DADOS DE DISCURSOS - DISD TAQ/04-1O
BILHETE DE PASSAGEM AÉREA .. AdiO1-07
CAPA DA SESSÃO TAQ/03-15
CAPA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS -COMISSÕES/EVENTOS TAQ/02-07
CATÁLOGO DE EVENTOS :..~ TAQ/OI-06
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE ; Pel20-07
CONTROLE DE DISCURSOS RETIRADOS TAQ/04-01
CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA -ADMISSÃO DE PESSOAL Pel20-04
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOIFUNÇÃO PÚBLICA Pel20-13
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOIFUNÇÃO PÚBLICA Pe/20-12
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL Pel20-06
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR. ·····TAQ/03-13
DOSSIÊ-EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO Pe/20-UCA4
DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE SERVIDOR Pe/20-UCAl
ESCALA DE TAQUÍGRAFOS (PLENÁRIO) TAQ/03-02
ESCALA DE TAQUÍGRAFOS REVISORES (PLENÁRIO) TAQ/03-07
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ESTATÍSTICA MENSAL-DETAQ TAQ/05-03
ESTATÍSTICA MENSAL-SEÇÕES. SERVIÇOS E NúCLEOS/DETAQ TAQ/05-01
EXPEDIENTE - APRESENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REQUISITADO Pe/28-06
EXPEDIENTE - RESPOSTA À REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIO Pe/28-03
EXPEDIENTE - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE
FUNCIONÁRIO.. Pe/28-11
FICHA DE ASSUNTO-DETAQ TAQ/{)4-07
FICHA DE ORADOR-DETAQ TAQ/04-08
FICHAS DE CONSISTÊNCIA-DETAQ TAQ/04-06
FOLHA DE ENTRADA DE DADOS TAQ/04-03
FOLHA DE INDEXAÇÃO : TAQ/04-04
FORMULÁRIO - CONTROLE DE FOLHAS DISTRIBUÍDAS AOS TAQUÍGRAFOS
SUPERVISORES TAQ/03-20
FORMULÁRIO - CONTROLE DE RETIRADA DE DISCURSO PARA REVISÃO TAQ/03-l4
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE BENS Pe/20-:l5
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA Pe/20-l6
FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INSTRUÇÕES PARA
POSSE EM CARGO PÚBLICO............................... Pe/20-0S
FORMULÁRIO - DESMEMBRAMENTO DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA AdlOl-ll
FORMULÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS AOS TAQUÍGRAFOS TAQ/02-04
FORMULÁRIO - ELEMENTOS PARA ABERTURA DO DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS
FUNCIONAIS ,. Pe/20-01

, - / 02FORMULARIO - FICHA DE SERVIÇO DE GRAVAÇAO TAQ 01-
FORMULARIO - GUIA-FORA DE DISCURSO RETIRADO PARA REVISÃO TAQ/03-l1
FORMULÁRIO - IDENTIFICAÇÃO DE FITA CASSETE TAQ/Ol-04
FORMULÁRIO - PESQUISA DE PRONUNCIAMENTOS TAQ/04-09
FORMULÁRIO - PRIORIDADES PARA TRANSCRIÇÃO TAQUIGRÁFICA TAQ/02-0S
FORMULÁRIO - PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR ; ,.................. Pe/28-09
FORMULÁRIO - REGISTRO CADASTRAL Pe/20-l4

, , /20 17FORMULARIO - REGISTRO CADASTRAL BANCARIO Pe -
FORMULÁRIO - REGISTRO DE COMISSÕES/EVENTOS TAQ/02-03
FORMULÁRIO - REQUISIÇÃO DE GRAVAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO TAQ/Ol-07

, - /2801FORMULARIO - REQUISIÇAO DE SERVIDOR Pe -
FORMULÁRIO - ROTEIRO DAS REUNIÕES DE COMISSÃO TAQ/02-0l
FORMULÁRIO - ROTEIRO DE GRAVAÇÃO TAQ/OI-O1
FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PELO ORADOR TAQ/03-12
FORMULÁRIO DE ESTATÍSTICA DIÁRIA - SEHID TAQ/OS-02
INFORMAÇÃO - ENCAMINHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE TRANSPORTE
AÉREO AdiO1-08
MAPA DE AFASTAMENTOS (ESCALA DE TAQUÍGRAFOS SUPERVISORES) TAQ/03-1~

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS TAQ/04-02
MEMORANDO - COMUNICAÇÃO DE PERDA DE PRAZO PARA
POSSE (CANDIDATO) Pe/20-ll
MEMORANDO - ENCAMINHAMENTO DE MINUTA DE ATO DE NOMEAÇÃO Pe/20-02
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MEMORANDO DE COMUNICAÇÃO DE VENCIMENTO DE PRAZO DE CESSÃO DE-
SERVIDOR .. Pe128-08
MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE
REQillSIÇÃOIPRORROGRAÇÃO DE CESSÃO DE FUNCIONÁRIO 'Pe/28-04
MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DE SERVIDOR
REQillSITADO PARA POSSE I Pe/28-07
MENSAGEM - COMUNICAÇÃO DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA A<OOl-OS
NOTAS TAQillGRÁFICAS TAQ/03-06
NOTAS TAQUIGRÁFICAS COM REDAÇÃO FINAL TAQ/03-22
NOTAS TAQUIGRÁFICAS CONFERIDAS TAQ/03-09
NOTAS TAQUIGRÁFICAS REVISADAS TAQ/03-10
NOTAS TAQillGRÁFICAS SUPERVISADAS TAQ/03-21
OFÍCIO - COMUNICAÇÃO QUANTO À CESSÃO DE SERVIDOR
EFETIVOIPRORROGAÇÃO Pe/3S-03
OFÍCIO - DEVOLUÇÃO DÉ SERVIDOR REQUISITADO Pe/28-12
OFÍCIO - REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIO Pe/28-02
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVOIPRORROGAÇÃO Pe/3S-01
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE EVENTO TAQ/OI-08
OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR Pe/28-1O
PARECER - CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVOIPRORROGAÇÃO Pe/3S-02
PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR Pe/28-0S
PORTARIA DE LOTAÇÃO INICIAL DE FUNCIONÁRIO Pe/20-18
PROCESSO - DESMElvIBRAMENTO DE CRÉDITO DE PÀSSAGEM AÉREA. Ad/Ol-UCA2
PROCESSO - PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ~ Ad/Ol-UCAl
PROCESSO DE DESISTÊNCIA - CARGO EFETIVO Pe/20-UCA3
PROCESSO DE NOMEAÇÃO - CARGO EFETIVO Pe/20-UCA2
PROCESSO DE SOLICn:AçÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR
EFETIVOIPRORROGAÇÃO : : Pe/3S-UCA
PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM POSSEIDESISTÊNCIA DO
CARGO PÚBLICO Pe/20-10
REGISTRO DE PRONUNCIAMENTO TAQ/Ol-03
RELATÓRIO ANUAL - COORDENAÇÕESIDETAQ TAQ/OS-OS
RELATÓRIO ANUAL - DETAQ TAQ/OS-06
RELATÓRIO ANÚAL - SEÇÕES, SERVIÇOS, NúCLEOSIDETAQ TAQ/OS-04
RELATÓRIO DE EVENTOS - DETAQ TAQ/04-os
RELATÓRIO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE REUNIÕES E EVENTOS TAQ/OI-OS
REQUERIMENTO - EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR EFETIVO Pe/20-19
REQillSIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS Ad/Ol-O1
RESUMO MENSAL DAS REQillSIÇÕES EMITIDAS Ad/Ol-09
RETRANCA DA ORDEM DO DIA - DETAQ TAQ/O3-05
ROTEIRO DE LEITURAS EM PLENÁRIO (RETRANCA DA TAQUIGRAFIA) TAQ/03-04
SOLICITAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO TAQ/02-02
sUMÁRIo DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO TAQ/03-17
sUMÁRIo TAQillGRÁFICO TAQ/03-16
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TABELA - ATUALIZAçÃO DAS TARIFAS DE PASSAGENS AÉREAS : AdlOI-03
TABELA DE. REVEZAMENTO DE TAQUÍGRAFOS - COMISSÕESIEVENTOS ,..TAQ/02-06
TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUÍGRAFOS TAQ/03-03
TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUÍGRAFOS REVISORES TAQ/03-08··
TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUÍGRAFOS SUPERVISORES TAQ/03-19
TE ~RMO DE DESISTENCIA Pe/20-08
TERMO DE POSSE- SERVIDOR EFETIVO ..: Pe/20-09

cÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARQUIVO

SEÇÃO DE AVALIAÇÃO E RECOLHlMENTO

SISTEMA DE CONTROLE DA PRODUÇÃO DOCUMENTAL

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa Avaliação: 15.05.98
Função: Execução de Trabalhos Taquigráficos

Atividade: Controle das Gravações dos Debates e'Pron\IDciamentos

Rotina: GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE REUNIÕES E EVENTOS - TAQ/Ol -

Documento: OCO/02-06 (#)
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA REUNIÃO DE CO:MISSÕES

Via nO 03: DEPAD - COAUD - SESOC
Arquivamento: Pasta especifica
Fase ativa: Até o atendimento das solicitações
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: TAQ/O l-O1
Título: FORMULÁRIO - ROTEIRO DE GRAVAÇÃO

Via nO 01: DEPAD - COAUD - SESOC

Arquivamento: Pasta especifica

Fase ativa: Até a degravação taquigráfica

Fase Interm. Origem: Até o final do ano

Fase Interm. COARQ: -
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Via nO 02:'DÉPAb - COAUD - SESOP

Fase ativa: Até a depravação taquigráfica

Fase Interm. Origem: Até o final do ano

Fase Interm. COARQ: -

Documento: TAQ/O 1-02
Título: FORMULÁRIO - FICHA DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO

Via nO Dl: DEPAD - COAUD - SESOC

Fase ativa: Até o término da gravação da reunião

Fase Interm. Origem: I mês

Fase Interm. COARQ: -

Via nO 02: DEPAD - COAUD - SESOP
Fase ativa: Até o ténnino da gravação da reunião
Fase Intenn. Origem: I mês
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/OI-03
Título: REGISTRO DE PRONUNCIAMENTO

Via nO Dl: DEPAD - COAUD - SESOC

Observações: Gravação em fita de rolo

Fase ativa: Até a transferência da gravação para disco ótico

Fase Intenn. Origem: -

Via nO 02: DEPAD - COAUD - SESOC
Observações: Gravação em fita cassete

Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas

Fase Intenn. Origem: -

Via nO 03: DEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia

Observações: Gravação em disco ótico

Fase ativa: I mês

Fase Intenn. Origem: 1 ano

Fase Intenn. COARQ: 5 anos

Guardapennanente:P
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Doeumento: TAQ/O1-04
Título: FORMULÁRIO - IDENTIFICAÇÃO DE FITA CASSETE

Via nO 01 :DEPAD - COAUD - SESOC
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/O1-05
Titulo: RELATÓRIO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE REUNIÕES E EVENTOS

Via nO 01: DEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia
Observações: Gravado no mesmo disco ótico, junto ao Registro de Pronunciamento
Fase ativa: 1 mês
Fase Interm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: 5 anos
Guarda permanente: P

Vmno 02:DETAQ-COTAQ-SECOC
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Documento: TAQ/OI-06
Titulo: CATÁLOGO DE EVENTOS

Via única: DEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia
Observações: Gravado no mesmo disco ótico, junto ao Registro de Pronunciamento
Fase ativa: I mês
Fase Interm. Origem: I ano
Fase Interm. COARQ: 5 anos
Guarda permanente: P

Documento: TAQ/O1-07
Título: FORMULÁRIO - REQUISIÇÃO DE GRAVAÇÃO DEPRONUNCIAMENTO

Via única: DEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o término da cópia da gravação solicitada
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: TAQ/O1-08
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE EVENTO

Via única: DEPAD - COAUD - SESOP
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o término da gravação de áudio do evento
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa Avaliação: 09/11/1998
Função: Execução de Trabalhos Taquigráficos
Atividade: RegistrQ e Redação Final de Trabalhos Taquigráficos
Rotina: CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE ÁUDIO

PARA TRANSCRIÇÕES TAQUIGRÁFICAS - COMISSÕESIEVENTOS - .TAQ/02 -

DocuDlento: TAQ/02-01
Titulo: FORMULÁRIO - ROTEIRO DAS REUNIÕES DE COMISSÃO

Via original: DETAQ - CORDE - Núcleo de Revisão de Comissões
Observações: É o instrumento que recupera a fala de um orador no Registro de Pronunciamento
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: ACSO

Fase Interm. COARQ: Até a descrição do conteúdo do Compact Disc
Guarda permanente: P

Cópias múltiplas: Taquígrafos, revisores e supervisores
Fase ativa: ACSO
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/OI-Ol (#)
Titulo: FORMULÁRIO - ROTEIRO DE GRAVAÇÃO

~ia nO 01: DEPAD - COAUD - SESOC
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a degravação taquigráfica
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: TAQ/OI-03 (#)
Titulo: REGISTRO DE PRONUNCIAMENTO

Via n° 02: DEPAD - COAUD - SESOC
Observações: Gravação em fita cassete
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/Ol/04 (#)
Título: FORMULÁRIO - IDENTIFICAÇÃO DE FITA CASSETE

V~no~:DETAQ-COTAQ-SECOC --

Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase lnterm. Origem: -

Documento: TAQ/OI-OS (#)
Título: RELATÓRIO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE REUNIÕES E EVENTOS

Via n° 01: PEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia
Observações: Gravado no mesmo disco ótico, junto ao Registro de Pronunciamento
Fase ativa: 1 mês
Fase lnterm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: 5 anos
Guarda permanente: P

Via nO 02: DETAQ - COTAQ - SECOC
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Intenn. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ : -

Via nO 03: DETAQ - CORDE - Núcleo de Revisão de Comissões
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Intenn. Origem: ACSO
Fase Intenn. COARQ : -



08920 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Março de 1999

Documento: TAQ/02-02
Título: SOLICITAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO

Via única: DETAQ - SERAD
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquígraficas
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

l)ocuDlento:TAQ/02-03
Titulo: FORMULÁRIO - REGISTRO DE COMISSÕESIEVENTOS

Via nO 01: DETAQ --Gabinete
Observações: Guardado em meio eletrônico
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Via nO 02:DETAQ - COTAQ - SECOC
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a elabora~~9das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: Até q final da legislatura
Fase Interm. COARQ: 4 anos
Guarda permanente: P

DocUDlento: TAQ/02-04
Titulo: FORMULÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS AOS TAQUÍGRAFOS

Via nO 01: DETAQ - Gabinete
Observações: Base de Dados - Taquigrafia (SITAQ)
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: I ano
Fase Interm. COARQ: -

Via nO 02: DETAQ - COTAQ - SECOC
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase. IntenÍl. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: -
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. . .

Documento: TAQ/02':'OS
Título: FORMULÁRIO - PRIORIDADES PARA TRANSCRIÇÃO TAQUIGRÁFICA

Via nO Dl: DETAQ - Gabinete
Observações: Base de Dados - Taquigrafia (SITAQ)
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficás
Fase Interm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Via nO 02: DETAQ - COTAQ - SECOC
Fase ativa: Até a elaboração das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: I ano
Fase Interm. COARQ: -

Documento: TAQ/03 06 (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Via única: DETAQ - COTAQ - SETAQ
Fase ativa: Até a publicação do DCD ou DCN
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/02-06
Titulo: TABELA DE REVEZAMENTO DE TAQUÍGRAFOS - COMISSÕESIEVENTOS

Via original: DETAQ - CORDE - Núcleo de Revisão de Comissões
Observações: Utilizado somente para dinamizar a consulta
Fase ativa: 1 dia
Fase Interm. Origem: -

J}ocurnento:TAQ/02-07
Titulo: CAPA DAS NOTAS TAQUIGRAFICAS - COMISSÕESIEVENTOS

I
Via original: CEDIN - COARQ - SEDOL
Arquivamento: Integra o Dossiê - DCO

Cópia nO Dl: DETAQ - CORDE - Núcleo de Revisão de Comissões
Fase ativa: O1legislatura
Fase Interm. Origem: -
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Documento: TAQ/03-09 (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÂFICAS CONFERIDAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Observações: Pode ser reimpresso pelo sistema a qualquer momento.
Fase ativa: Até a revisão das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-1O (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS REVISADAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Observações: Pode ser reimpresso pelo sistema a qualquer momento.
Fase ativa: Até a supervisão das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-21 (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS SUPERVISADAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Fase ativa: Até a conclusão da redação final das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem:

Documento: TAQ/03-22 (#)
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS COM REDAÇÃO FINAL

Via original: DETAQ - CORDE - SERER
Arquivamento: Integra o Dossiê-DCD (SQMl35-UCA)
Observações: Apanhamento feito no Plenário da Camara dos Deputados.

Cópia nO 01: CEDIN - CELEG - SINOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas de sinopse e no computador
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 02: SOM - ASJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a preparação da Decisão em Questão de Ordem
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -
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Cópia n° 03: CEDIN - COARQ - SEDOL
Arquivamento: Integra o Dossiê do Recurso

Via original: DECOM

Observações: Notas taquigráficas das reuniões realizadas nas Comissões Permanentes e Temporárias.
Critério adotado para os anos de1996 em diante~ os anos anteriores serão microfilmados.
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Integra o Dossiê - DCD

Cópias múltiplas: Deputado Requisitante
Arquivamento: NACD
Observações: Cópias de Notas Taquigráficas de reuniões em Plenário e nasComissões

Cópia nO 05: CEDIN- COARQ - SEDOL
Arquivamento:Integra o Dossiê-DCD (SGM/35-UCA)
Observações: Até ser substituída pelo original.

Cópia nO 06: DEPAD - COAUD - Setor de Arquivo e Cópia
Fase ativa:1 mês
Fase Interm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: 5 anos
Guarda permanente: P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa
Função: Execução de trabalhos taquigráficos
Atividade: Registro Taquigráfico
Rotina: REGISTRO TAQUIGRÁFICO - PLENÁRIO

l)oeummento:TAQ/03-01
Título: BASE DE DADOS - TAQUIGRAFIA (SITAQ)

Via original: DETAQ- Gabinete
Arquivamento: Disco rígido do computador
Fase ativa: Enquanto·durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Avaliação: 28.09.1998

- TAQ/03-
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Cópia única: DETAQ - Gabinete
Arquivamento: Arquivo de disquete
Observações: Backup .
Fase ativa: Até a atualização da cópia
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-02
Titulo: ESCALA DE TAQUÍGRAFOS (PLENÁRIO)

Via única: DETAQ • COTAQ - SETAQ
Observações:Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa:1 dia
Fase Interm. Origem: -

Via única: DETAQ .-CORDE - SERER

Observações:Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa:! dia
Fase Interm. Origem: •

Documento: TAQ/03-03
Titulo: TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUÍGRAFOS

Via única:DETAQ - COTAQ • SETAQ
Observações:Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa: 1 dia
Fase Interm. Origem: •

Via única:DETAQ - COROE - SERER
Observações:Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa:l dia
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-04
Titulo: ROTEIRO DE LEITURAS EM PLENÁRIo (RETRANCA DA TAQUIGRAFIA)

Via única:DETAQ - COTAQ - SETAQ
Fase ativa:Até a publicação do OCD ou DCN
Fase Interm. Origem: -
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Do'cumtmto: TAQ/03-0S
Titulo: RETRANCA DA ORDEM DO DIA - DETAQ

Via única: DETAQ - COTAQ - SETAQ
Fase ativa: Até a publicação do DCD ou DCN
Fase Interm. Origem:. -

Documento: TAQ/03-06
Titulo: NOTAS TAQUIGR\FICAS

Via única: DETAQ - COTAQ - SETAQ
Fase ativa: Até a publicação do DCD ou DCN
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-07
Titulo: ESCALA DE TAQUÍGRAFOS REVISORES (PLENÁRIO)

Via única: DETAQ - COROE - SERER
Observações: Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa: I dia
Fase Interm. Origem.:-

Documento: TAQ/03-0S
Titulo: TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUÍGRAFOS REVISORES

Via única:DETAQ - COROE - SERER
Observações:Utilizado somente para dinamizar a consulta.
Fase ativa: I dia
Fase Intenn. Origem: -

Documento: SGM/43-02 (#)
Titulo: RETRANCA DAS SESSÕES DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Via original: DETAQ - COROE
Fase ativa: Até a montagem e confecção do Sumário Taqúigráfico
Fase Intenn. Origem: Até a publicação do DCD
Fase Intenn. COARQ: -

Cópias múltiplas: DETAQ - COROE
Observações: Cópi~ destinadas ao próprio setor, com a finalidade de agilizar a elaboração do
Sumário Taquigráfico.
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Fase ativa: Até a montagem e confecção do Sumário Taquigráfico
Fase Intenn. Origem: Até a publicação do DCD
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/03-09
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS CONFERIDAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Observações: Pode ser reimpresso pelo sistema a qualquer momento.
Fase ativa: Até a revisão das notas taquigráficas
Fase Intenn. Orige~: -

Documento: TAQ/03-10
Título: NOTAS TAQUIGRÁFICAS REVISADAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Observações: Pode ser reimpresso pelo sistema a qualquer momento.
Fase ativa: Até a supervisão das notas taquigráficas
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/03-1 i
Título: FORMULÁRIO - GUIA-FORA DE DISCURSO RETIRADO PARA REVISÃO

Via única: DETAQ - COTAQ. - SETAQ
Observações: Quando da devolução do discurso, alterado ou não pelo Deputado, este é anexado ao
Fonnulário.
Fase ativa: Até a devolução do discurso
Fase Intenn. Origem: Até a publicação do DCD ou DCN
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/03-12 . .
Título: FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PELO ORADOR

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Fase ativa: Até o encaminhamento dos documentos
'Fase Intenn. Origem: -
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Documento:.:rAQ/03-13
Título: DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO ORADOR

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Observações: Documento não publicado, com referência nas -notas taquigráficas da sessão/reunião de
Comissão.
Fase ativa: O1 dia
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: Até o fim da legislatura
Guarda permanente: P

Via única: CEOIN - COARQ - SEDOL
Arquivamento:lntegra o Dossiê DCD (SGM/35-UCA)
·.Observaçôes:Documentos enviados à publicação.

Documento: TAQ/03-14
Titulo: FORMULÁRIO - CONTROLE DE RETIRADA DE DISCURSO PARA REVISÃO

Via única: DETAQ .. COROE - SERER
Fase ativa: Até a devolução do discurso
Fase Interm. Origem: Até a publicação do DCD ou DCN
Fase Interm. COARQ: -

Documento:TAQ/03-15
Título: CAPA DA SESSÃO

Via única: DETAQ - CORDE - SERER
Arquivamento: Integra o Dossiê - OCD (SGM/35-UCA), juntamente com as Notas Taquigráficas com
Redação Final.

Documento: TAQ/03-16
Titulo: sUMÁRIo TAQUlGRÁFICO

Via original: CEDIN - COARQ - SEOOL
Arquivamento:Integra o Dossiê - OCD (SGMl35-UCA)

Cópia nO 0/: DETAQ - COROE - SEHID
Fase ativa: Até a publicação no DCD
Fase Interm. Origem: -
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. Documento: TAQ/03-17
Título: sUMÁRIo DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO

Via única: CEDIN - COARQ - SEDOL

Arquivamento: Integra o Dossiê - DCD (SGM/35-UCA)

Documento: TAQ/03-18
Título: MAPA DE AFASTAMENTOS (ESCALA DE TAQUIGRAFOS SUPERVISORES)

Via única: DETAQ - CORDE - SERER

Observações: Utilizado somente para dinamizar a consulta..
Fase ativa: O1 mês
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-19
Título: TABELA DE REVEZAMENTO DOS TAQUIGRAFOS SUPERVISORES

Via única:DETAQ - CORDE - SERER

Observações: Utilizado somente para dinamizar a consulta
Fase ativa:Ol semana
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-20
Titulo: FORMULÁRIO - CONTROLE DE FOLHAS DISTRIBUÍDAS AOS

TAQUÍGRAFOS SUPERVISORES

Via única:DETAQ - CORDE - SERER

Fase ativa: Até a devolução das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/03-21
Titulo: NOTAS TAQUIGRÁFICAS SUPERVISADAS

Via única: DETAQ - CORDE - SERER

Fase ativa: Até a conclusão da redação:final das notas taquigráficas
Fase Interm. Origem: -
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Documento: SGM/35-UCA (#)
Titulo: DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS (DCD) E SUPLEMENTOS

Original: CEDIN- COARQ - SEDOL
Arquivamento: Ordem cronológica
Observações: Confinn~_a publicação e a microfilmarem, antes do descarte.
Fase ativa: Até o final da legislatura seguinte
Fase Interm. Origem: -

Impresso: CEDIN - COARQ - SEDIll
Arquivamento: Ordem cronológica
Observações: Arquivo Impresso (série encadernada)
Guarda permanente:P

Impresso: CEDIN- COARQ - SEDIll
Arquivamento:Ordem cronológica
Observações: Arquivo Impresso (reserva técnica)
Guarda permanente: P

n. Impressos:CEDIN- CODEP - SEDIS
Arquivamento:Depois de três meses na SEDIS, o DCD é enviado ao depósito do SIA, onde é
descartado após decorrido um ano.
Observações: A ser distribuido pela Seção de Distribuição (SEDIS) da Coordenação de Publicações
(CODEP), aos Deputados e demais interessados
Fase Interm. Origem: I ano e 3 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: TAQ/03-22
Titulo: NOTAS TAQUIGRÁFICAS COM REDAÇÃO FINAL

Via original: DETAQ - COROE - SERER
Arquivamento:Integra o Dossiê-DCD (SGM/35-UCA)
Observações: Apanhamento feito no Plenário da Câmara dos Deputados.

Cópia nO OI: CEDIN - CELEG - S.INOP
Fase ativa: Até o registro nas fichas de sinopse e no computador
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
F.ase Interm. COARQ: -
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Cópia nO 02: SGM - ASJUR
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a'preparação da Decisão em Questão de Ordem
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 03: CEDIN - COARQ - SEDOL
Arquivamento: Integra o Dossiê do Recurso

Via original: DECOM
Observações: Notas taquigráficas das reuniões realizadas nas Comissões Permanentes e Temporárias.
Critério adotado para os anos de 1996 em diante; os anos anteriores serão microfilmados.
Fase ativa: Até a publicação
Fase Interm. Origem:.ACSO
Fase Interm. COARQ: Integra o Dossiê - DCD

Cópias múltiplas: Deputado Requisitante
Arquivamento:NACD
Observações:Cópias de Notas Taquigráficas de reuniões em Plenário e nas Comissões.

Cópia nO 05: CEDIN - COARQ - SEDOL
Arquivamento: Integra o Dossiê-DCD (SGM/35-UCA)
Observações: Até ser substituida pelo original.

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa Avaliação: 28.09.1998
Função: Execução de trabalhos taquigráficos
Atividade: Redação final dos registros taquigráficos
Rotina: SUMARIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE REGISTROS TAQUIGRÁFlCOS - TAQI04-

Documento: TAQ/03-16 (#)
Titulo:sUMÁRIo TAQUIGRÁFlCO

Cópia nO OI: DETAQ - COROE - SEHID
Fase ativa: Até a publicação no DCD
Fase Interm. Origem: -
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DOcumento: TAQ/04-01
Título: CONTROLE DE DISCURSOS RETIRADOS

Via única: DETAQ - CORDE - SEHID
Fase ativa: Até a publicação do discurso no DCD ou no DCN
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/05-01 (#)
Título: ESTATÍSTICA MENSAL - SEÇÕES, SERVIÇOS E NUCLEOSIDETAQ

Cópia nO 01: DETAQ - Seções, Serviços e Núcleos
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Intenn. Origem: Até o final.do ano
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/05-04 (#)
Título: RELATÓRIO ANUAL - SEÇÕES, SERVIÇOS, NUCLEOSIDETAQ

Cópia nO 01: DETAQ - Seções, Serviços e Núcleos
Fase atiya: Até a ehlboração do relatório anual da Coordenacão
Fase Intenn. Origem: 2 anos
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/04-02
Titulo: MAPA DE DISTRIBUÇÃO DE COTAS

Via única:DETAQ - CORDE - SEID.D
Fase ativa:Até a inclusão dos dados no DISC
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/04-03
Titulo: FOLHA DE ENTRADA DE DADOS

Via 'única: DETAQ - CORDE- SEID.D

Fase ativa:Até a inclusão dos dados no DISC
Fase Intenn. Origem: -
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Documento: TAQ/04-04
Titulo: FOLHA DE INDEXAÇÃO

Via única: DETAQ - CORDE - SEmo
Fase ativa: Até a inclusão dos dados no DISC
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/04-oS
Titulo: RELATÓRIO DE EVENTOS - DETAQ

Via única:DETAQ - CORDE - SEmo
Fase ativa: Até a correção. dos dados no DISC
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/04-06
Titulo: FICHAS DE CONSISTÊNCIA - DETAQ

ViaÚnica: DETAQ - CORDE - SEmo
Fase ativa: Até correção da infonnação
Fase Intenn. Origem: Até a inclusão dos dados no DISC
Fase Intenn. COARQ: -

Documento: TAQ/04-07.
Titulo: FICHA DE ASSUNTO - DETAQ

Via original: DETAQ - CORDE - SEHID
Observações: Referem-se ao período de 1946 a 1986, anterior ao banco de dados DISC; os originais
serão transferidos à SETAU/SEREP para microfilmagem e, em seguida, serão descartados com a
assistência técnica da COARQ.
Fase ativa: Até a microfilmagem
Fase Interm. Origem: -

C6pia nOO/: SETAU - SEREP (Setor de Microfilmagem)
Observações: Original de microfilme gerado pelo Serviço Técnico Auxiliar (SETAU), a partir da ficha
original transferida a este orgão.
Guarda permanente: P

C6pia nO 02: CEDIN - COARQ - SEDAU
Observações: Cópia de segurança do microfilme.
Guarda permanente: P
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Cópia nO 03: DETAQ - CORDE - SEHID
Observações;' Cópia de atendimento
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/04-08
Título: FICHA DE ORADOR - DETAQ

Via original: DETAQ - CORDE - SEHID
Observações: Referem-se ao período de 1946 a 1986, anterior ao banco de dados DISC; os originais
serão transferidos à SETAU (SEREP) para microfilmarem e, em seguida, serão descartados com
assistência técnica da COARQ.
Fase ativa: Até a microfilmagem
Fase Interm. Origem: -

Cópia nO OI: SETAU - SEREP (Setor de Microfilmagem)
Observações:Original de microfilme gerado pelo Serviço Técnico Auxiliar (SETAD), a partir da ficha
original transferida a este orgão.
Guarda Permanente: P

Cópia nO 02: CEDIN- COARQ - SEDAU
Observações: Cópia de segurança do microfilme.
Guarda permanente: P

Cópia nO 03: DETAQ - CORDE - SEHID
Observações: Cópia de atendimento do microfilme.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/04-09
Título: FORMULÁRIO - PESQUISA DE PRONUNCIAMENTOS

Via original: DETAQ - COROE - SEHID
Observações: Referem-se ao período de 1946 a 1986, anterior ao banco de dados DISC; os originais
serão transferidos à SETAU (SEREP) para microfilmagem e, em seguida, serão descartados com a
assistência técnica da COARQ.
Fase ativa: Até a microfilmagem
Fase Interm. Origem: -
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Cópia n°. 01: SETAU - SEREP (Setor de Microfilmagem)
Observações: ~riginaI de micro:qlme gerado pelo Serviço Técnico Auxiliar (SETAU) do CEDIN, a
partir do formulário original transferido a este órgão.
Guarda permanente: P

Cópia nO 02: CEDlN - COARQ - SEDAU
Observações: Cópia de segurança do microfilme.
Guarda permanente: P

Cópia nO 03: DETAQ - CORDE - SEffiD
Observações: Cópia de atendimento do microfilme.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento .
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/04-10
Titulo: BASE DE DADOS DE DISCURSOS - DISD

Via original: PRODASEN
Observações: Base de Dados de sistema no PRODASEN.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Guarda permanente: P

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Legislativa Avaliação: 19.11.98
Função:
Execução de Trabalhos Taquigráficos
Atividade: Gerenciamento das Atividades Operacionais
Rotina: LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO E RELATÓRIO DO DETAQ - TAQ/OS-

1)ocummento:TAQ/05-01
Titulo: ESTAtíSTICA MENSAL - SEÇÕES, SERVIÇOS E NUCLEOSIDETAQ

Via original: DETAQ - Gabinete
Fase ativa: Até o conhecimento do Diretor do DETAQ
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -
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Cópia nO Dl: DETAQ - Seções, Serviços e Núcleos
Fase ativa: Até o envio do original
Fase intenn. Origem: Até o final do ano
Fase Intenn. COARQ: _-

Cópia nO 02: DETAQ - Seções, Serviços e Núcleos
Arquivamento: Meio magnético
Fase ativa:ACSO
Fase Intenn. Origem: -

Documento: TAQ/05-02
Titulo: FORMULÁRIO DE ESTATÍSTICA DIÁRIA - SEHID

Via única: DETAQ - CORDE - SEHID
Fase ativa: Até a elaboração da estatistica mensal do SEHID
Fase Iotenn. Origem: -

Documento: TAQ/05-03
Titulo: ESTATÍSTICA MENSAL - DETAQ

Via original: DIRAD- SETBA
Fase ativa: Até a publicação do Boletim Administrativo
Fase Intenn. Origem: -

Cópia nO Dl: DETAQ - Gabinete
Fase ativa: Até a publicacão no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 02: DETAQ - Gabinete
Arquivamento: Meio magnético
Fase ativa: ACSO
Fase Interm. Origem: -
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Documento: TAQ/OS-04
Título: RELATÓ;RIO ANUAL - SEÇÕES, SERVIÇOS, NUCLEOSIDETAQ

Via original: DETAQ - COROE - Gabinete
Fase ativa: Até a elaboraçã~ do relatório anual da Coordenação
Fase Intenn. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Via original: DETAQ - COTAQ - Gabinete
Fase ativa: Até a elaboração do relatório anual da Coordenação
Fase Intenn. Origem: ACSO
Fase Intenn. COARQ: -

Cópia nO Dl: DETAQ-- Seções, Serviços e Núcleos
Fase ativa: Até a elaboração do relatório anual da Coordenação
Fase Interm. Origem: 2 anos
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO D2: DETAQ - Seções, Serviços e Núcleos
Arquivamento: Meio magnético
Fase ativa:1 ano
Fase Interm. Origem: -

l)ocumoento:TPl~/05-05

Titulo: RELPlTÓRIO PlNU& - COORDENAÇÕESIDETPl~

Via original: DETA~ - Gabinete
Fase ativa: Plté a elaboração do relatório anual do DETPl~

Fase Interm. Origem: Plté o final do ano seguinte
Fase Interm. COAR~: 3 anos
Guarda permanente: P

Cópia nO 01: DETPl~ - Coordenações
Fase ativa: Até o conhecimento do interessados
Fase Interm. Origem: 2 anos
Fase Interm. COAR~: -



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08937

Avaliação: 29110/1991
Atualização: 24/08/1998

Cópia.n~ 02: DETAQ - Coordenacões
AIquivamento: Meio magnético
Fase ativa: 1 ano
Fase Interm. Origem: -

Documento: TAQ/05-06
Titulo: RELATÓRIO ANUAL - DETAQ

Via original: DILEG - Gabinete
. Arquivamento: Pasta específica, em ordem cronológica
Fase ativa:Até o conhecimento dos interessados
Fase Interm. Origem: Até o final do ano seguinte
Fase Interm. COARQ: 3 anos
Guarda permanente: P

Cópia nO 01: DETAQ - Gabinete
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Cópia n~ 02: DETAQ - Gabinete
Arquivamento: Meio magnético
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 04: DETAQ - SERAO
Fase ativa: ACSO
Fase Interm. Origem: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área.: Administrativa
Função: Administração Financeira
Atividade: Concessão de Transporte Aéreo
Rotina: REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAs - DEPUTADOS (ATUALIZAÇÃO)

I
-AdI01-
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Documento: AdiO l-O1
Título: REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

Via única: DEFIN - corAB - Setor de Concessões
Arquivamento: Pasta específica, por mês.
Fase ativa: Até o pagamento da fatura à companhia aérea
Fase Interm. Origem: Até o término da legislatura
Fase Interm. COARQ: Até o término da legislatura seguinte
Guarda permanente: -

Via única: 3SECM - Setor de Passagens
Arquivamento: Integra o Prpc~~sº - Desmembramento de Crédito de Passagem Aérea (AdlOl-UCA2)
Observações: No caso de cancelamento

Documento: AdiO1-08
Título: INFORMAÇÃO - ENCAMINHAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE TRANSPORTE

AÉREo

Via nO 01: DEFIN - COrAB - Gabinete
Arquivamento: Pasta eS~Gifica

Fase ativa: Até o encaminhámento das requisições para chancela e assinatura
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Via nO 02: 3SECM -Setor "de Passagens
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a assinatura ou chancela do 30 Secretário nas requisições
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: AdiO1-09
Titulo: RESUMO MENSAL DAS REQUISIÇÕES EMITIDAS

Via nO 01: DEFIN - COTAB - Gabinete
Arquivamento: Arquivado juntamente com a Informação
Fase ~tiva: Até o encaminhamento das requisições para chancela e assinatura
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -
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Via nO' 02: 3SECM - Setor de Passagens
Arquivamento:. Pasta específica
Fase ativa: Até a assinatura ou chancela do 3° SecretáIio nas requisições
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Ad/Ol-l0
Titulo: BASE DE DADOS - CONTROLE DE EMISSÃO DE-REQUlSIÇÔES DEPASSAGENS AÉREAS
(CERPA)

Via original: DEFIN - COTAB - Setor de Concessões
Arquivamento:Disco rigido do computador
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -

Cópia única: DEFIN - COTAB - Setor de Concessões
Arquivamento: Arquivo de disquetes
Observações:Cópia de segurança, atualizada regularmente
Fase ativa: Até a próxima atualização
Fase Interm. Origem:'ACSO
Fase Interm. COARQ: -

Documento: AdIO1-03
Titulo: TABELA - ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE PASSAGENS AÉREAS

Via única: DEFIN - COTAB - Gabinete
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até o próximo reajuste
Fase Interm. Origem: 06 meses
Fase Interm. COARQ: -

Documento: SGM/38-01 (#)
Título: LISTA DE PRESENÇA DE DEPUTADOS

Impresso: SGM- SEATA
Arquivamento:Pasta específica
Observações: Preservada com a finalidade de informar os integrantes das bancadas, por estado, e o
quantitativo de membros das Lideranças.
Fase ativa: Até a impressão da nova versão
Fase Interm. Origem:Até o final da Legislatura
Fase Interm. COARQ: -
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Documento: AdiO1-05
Título: MENSAGEM - COMUNICAÇÃO DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA

Original: 3SECM - Setor de passagens
Fase ativa: Até o recebimento da mensagem pelos Deputados
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -

n cópias: Deputados
Arquivamento: NACD

Documento: AdiO1-06
Titulo: AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA

Original: 3SECM - Setor de Passagens
Fase ativa: Até o término do mandato da Mesa Diretora da CD
Fase Interm. Origem: Até o final da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

Cópia: Deputado
Arquivamento: NACD

Documento: AdiO1-07
Titulo: BILHETE DE PASSAGEM AÉREA

la via: Companhia de Navegação Aérea
Arquivamento: NACD

2a via: Companhia de Navegação Aérea

Arquivamento: NACD

3avia: DEFIN- SERAD

Arquivamento: Integra o Processo de Pagamento (AdiOI-DCAI)

Documento: Fi/02-02 (#)
TItulo: FATURA

Via nO Dl: DEFIN - COTAB - SESOF

Observações: Integra o Movimento Financeiro
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Avaliação: 04/11/1986
Atualização: 29105/1998

Via nO 02: DEFIN - SERAD

Arquivamento: Integra o processo de pagamento de passagens aéreas (AdlOI-UCA1)

Documento: AdlOI-UCAI
Titulo: PROCESSO - PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Dossiê único: DEFlN - SERAD
Observações: Os dados poderão ser levantados no Movimento Financeiro, por meio das Faturas.
Critério: Considerar permanente um processo de cada empresa aérea por ano.
Fase ativa: Até a conclusão do processo
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: 5 anos
Guarda permanente: PIS

Documento: AdiO1 - 11
Titulo: FORMULÁRIO - DESMEMBRAMENTO DE CRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA

Via única: 3SECM - Setor de Passagens
Arquivamento: Integra o Processo - Desmembramento de Crédito de PassagemAérea (AdlOI-UCA2)

Documento: AdiO1-UCA2
Tftulo: PROCESSO - DESMEMBRAMENTO DE cRÉDITO DE PASSAGEM AÉREA

Via única: 3SECM - Setor de Passagens
Arquivamento: Pasta específica
Fase ativa: Até a conclusão do processo
Fase Interm. Origem: Até o término da legislatura
Fase Interm. COARQ: -

TABELA DE TEMPORALIDADE

Ár.ea: Administrativa
Função: Administração de Pessoal
Atividade: Seleção, Registro e Movimentação de Pessoal
Rotina: ADMISSÃO E EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 00 QUADRO EFETIVO

(ATUALIZAÇÃO) - PeI20-
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Documento: Pe/20-02
Título: MEMOAANDO - ENCAMINHAMENTO DE MINUTA DE ATO DE NOMEAÇÃO

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Processo de Nomeação - Cargo Efetivo (Pe/20-UCA2)

Cópia única: DEPES - COLEP
Arquivamento: Disco rígido do computador
Fase ativa: Até o encaminhamento da minuta ao Presidente da CD
Fase Interm. Origem: Até a assinatura do Ato de nomeação pelo Presidente da CD
Fase Interm. COARQ: -

Documento: Pe/20-03
Titulo: ATO DE NOMEAÇÃO

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Processo de Nomeação - Cargo Efetivo (Pe/20-UCA2)

Cópia única: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -

Documento: Pe/20-04
Titulo: CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA - ADMISSÃO DE PESSOAL

Via original: Convocado
Arquivamento: NACD

Cópia única: DEPES - COPAC - SEREF
Observações: Quando o nomeado toma posse
Fase ativa: Até a posse do concqrsado nomeado
Fase Interm. Origem: 2 meses
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: DEPES - COPAC - SEREF
Arqilivamento: Integra o Processo de Desistência - Cargo Efetivo (pe/20-UCA3)
Observações: Quando ocorre a desistência do candidato
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Documento: Pe/20-0S'
Titulo: FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INSTRUÇÕES P~ POSSE

.EM CARGO PúBLICO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Fase ativa: Até a posse do concursado
Fase Interm. Origem: .-

Documento: Pel20-UCA2
'titulo: PROCESSO DE NOMEAÇÃO - CARGO EFETIVO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra. o Dossiê Pe/20-UCAI (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Documento: Pe/20-01
Titulo: FORMULÁRIO - ELEMENTOS PARA ABERTURA DO DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS

FUNCIONAIS

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAI

Documento: Pel20-06
Titulo: DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Via original: Interessado
Arquivamento:NACD

Cópia única: DEPES - COPAC - SEREF
Fase ativa: Até o registro na pasta funcional
Fase Interm. Origem: -

Documento: Pe/20-07
Titulo: COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE

Via original: Interessado

Arquiyamento: NACD

Cópia única: DEPES - COPAC - SEREF

Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do

Servidor)
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Documento: Pe/20-UCA1
Titulo: DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE SERVIDOR

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Pasta suspensa
Observações: Servidor do quadro efetivo da Camara dos Deputados. A guarda intermediária no
setor de origem se vincula aos registros pertinentes à saída do servidor.
Critério: Preservar, como permanente, pastas de funcionários com projeção na instituição e de
âmbito nacional.
Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício
Fase Interm. Orig~m: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda pennanente: PIS

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Pasta suspensa, em fichái-io
Observações: Servidor não pertencente ao quadro efetivo da Camara dos Deputados, ocupante
de CNE. Microfilmado antes do descarte.
Critério: Preservar, como permanente, pastas de funcionários com projeção na instituição e'de
âmbito nacional.
Fase ativa: Enquanto o'servidor estiver em exercício
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda permanente: ~/S

Via original: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Pastas suspensa, em fichário
Observações: Servidor não pertecente ao quadro efetivo da Camara dos Deputados, requisitado
de outros órgãos, ocupante de cargo de Secretariado Parlamentar. Microfilmado antes do
descarte.
Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda permanente: PIS

Via original: DEPES - COPET - SESEP
Arquivamento: Pastas suspensas .
Observações.:.Se,~retariado ~arlamentar, sem vínculo com outros órgãos púil'icos. MIcrofilmado
antes do descarte. ... '. ..

Critério: Preservar, como permanente, pastas de funcionários com projeção na instifuição e de
âmbito nacional.



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quinta-feira I I 08945

Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício
Fase Intenn. Origem: ACSO
Fase Intenn. COARQ: 10 anos
Guarda Pennanente: P

C6pia nOO/: CEDIN - SETAU - SEREP
Observações: Original de microfilme gerado pelo Serviço Técnico Auxiliar (SETAU) do CEDIN, a
partir do dossiê original transferido à Seção de Documentos Administrativos (SEDAD). ..
Fase Intenn. Origem: 90 anos
Fase Interm. COARQ: -

C6pia n° 02: CEDIN - COARQ - SEDAU
Observações: Cópia de segurança do microfilme. O prazo de 90 anos será cumprido na SEDAU.
Fase Interm. COARQ: 90 anos
Guarda Permanente: -

C6pia n° 03: Setor de origem
Observações: Cópia de atendimento do microfilme.
Fase Intenn. Origem: 90 anos
Fase Interm. COARQ~ -

Documento: Med/ll-07 (#)
Titulo: ATESTADO MÉDICO

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor (Pe/20-UCAl)

Documento: Pe/20-0S
Titulo: TERMO DE DESISTÊNCIA

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Processo de Desistência - Cargo Efetivo (Pe/20-UCA3)

Documento: Pe/20-09
Titulo: TERMO DE POSSE - SERVIDOR EFETIVO

Via, única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

~_. "
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Documento: Pe/20-10
Titulo: P~OCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM POSSEIDESISTí;NCIA 00 CARGO

PUBLICO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: No caso de posse.

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Processo de Desistência - Cargo Efetivo (Pe/20-UCA3)
Observações: No caso de desistência.

Documento: Pe/20-11
Título: MEMORANDO - COMUNICAÇÃO DE PERDA DE PRAZO PARA

POSSE(CANDIDATO)

Via original: DEPES - COPAC - SEREF

Arquivamento:Integra O Processo de Desistência - Cargo Efetivo (Pe/20-UCA3)

Cópia única: DEPES - COPAC - Gabinete
Fase ativa: Até o envio do original

Fase Interm. Origem: O1 ano

Fase Interm. COARQ: -

Documento: Pe/20-UCA3
Titulo: PROCESSO DE DESISTÊNCIA - CARGO EFETNO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF

Fase ativa: 02 anos

Fase Interm. Origem: 05 anos

Fase Interm. COARQ: -

Documento: Pe/20-12
Titulo: DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOIFUNÇÃO PúBLICA

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor (Pe/20-UCAl)



Março de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 11 08947

Documento: Pe/20~13
Título: DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO PúBLICA

Via única: DEPES ~ COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Documento: Pe/20~14 -
Titulo: FORMULÁRIO - REGISTRO CADASTRAL

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20~UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Documento: Pe/20-15
Titulo: FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE BENS

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20~UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Documento: Pe/20-16
Titulo: FORMULÁRIO - DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Via única: DEPES ~ COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Assentamentos Funcionais do Servidor (Pe/20-UCAl)

Documento: Pe/20-17
Titulo: FORMULARIO - REGISTRO CADASTRAL BANCÁRIO

Via única: BB/ CEF
Arquivamento: NACD

Documento: Pe/03-06 (#)
Titulo: BANCO DE DADOS - GESTÃO DE PESSOAL

Via única: DEPES - COPAC ~ SEREF
Arquivamento: Arquivo eletrônico de dados
Observações: Sistema corporativo desenvQlvido pela Camara dos Deputados para gestão de
pessoal.
Fase ativa: Enquanto durar o procedimento
Fase Interm. Origem: -
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l)oCumnento: Pe/20-18
Titulo: PORTARIA DE LOTAÇÃO INICIAL DE FUNCIONÁRIO

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de AssentamentosFuncionais do Servidor)

Cópia única: DIRAD - SETBA
Fase ativa: Até a publicação no Boletim Administrativo
Fase Interm. Origem: -

Documnento: Pe/24-o6 (#)
Titulo: EXPEDIENTE - APRESENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Original: Órgão de lotação
Fase ativa: Até a apresentação do servidor
Fase Interm. Origem: O1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia única: DEPES - COPAC - SEREF
Observações: Integra o Processo - Lotação de Funcionário (Pe/24-UCA)

Documnento: Pe/**-UCA (#)
Titulo: DOSSIÊ - INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CONTRA SERVIDOR

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Observação: A ser avaliado em rotina específica.

Documnento: Pe/20-19
Titulo: REQUERIMENTO - EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR EFETIVO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20,-UCA4 (Dossiê - Exoneração de ServidorEfetivo)

DoC:umnento: Pe/20-20
Titulo: ATO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20 -UCA4 (Dossiê-Exoneração de Servidor Efetivo)
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Documento: Pe/20-UCA4
Título: DOSS1Ê - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra o Dossiê Pe/20-UCAl (Dossiê de AssentamentosFuncionais do Servidor)

TABELA DE TEMPORALIDADE

Área: Administrativa Avaliação: 29.06.1998
Função: Administração de Pessoal
Atividade: Seleção, Registro e Movimentação de Pessoal
Rotina: REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIO DE ÓRGÃOS PúBLICOS - Pe/28 -

Documento: Pe/28-01
Título: FORMULÁRIO - REQUISIÇÃO DE SERVIDOR

Via original: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Via original: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento: Pasta especifica em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar. No

caso de não aprovação da requisição.

Fase ativa: 2 anos

Fase Interm. Origem: -

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor).
Observações: Funcionário requisitado para ocupar Cargo em Comissão deNatureza Especial (CNE).

Via original: DEPES - COPET - SEDAC

Arquivamento: Pasta específica em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar Cargo em Comissão deNatureza Especial (CNE).

No caso de não aprovação da requisição.

Fase ativa: 2 anos
Fase Interm. Origem: -

Cópia única: Gabinete do Deputado solicitante
Arquivamento: NACD
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Documento: Pe/28-02
Título: OFÍCIO - REQUISIÇÃO DE FUNCIONARIO

Via original: Orgão de lotação do funcionário requisitado
Arquivamento: NACD

Cópia n° Dl: Presidência da CD

Fase ativa: Até o envio do original

Fase Interm. Origem: Até o final do ano

Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 02: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento:Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais doServidor)
Observações :Funcionário requisitado para ocupar carg~ em comissão de Secretário Parlamentar.

Cópia nO 03: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento:Pasta específica em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar. No

caso da não aprovação da requisição.
Fase ativa: 2 anos

Fase Interm. Origem: -

Cópia nO 04: DEPES - COpET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCA! (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar Cargo em Comissão de Natureza Especial (CNE)

Cópia n° 05: DEPES - COPET - SEDAC

Arquivamento: Pasta específica em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar Cargo em Comissão deNatureza Especial (CNE).

No caso de não aprovação da requisição.

Fase ativa: 2 anos
Fase Interm. Origem: -

Documento: Pe/28-03
Título: EXPEDIENTE - RESPOSTA À REQUISIÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Via original: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamenta.
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Via original: DEPESo. COPET· SEPAF
Arquivamento: Pasta específica, em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar. No
caso de não aprovaçã da requisição.
Fase ativa: 2 anos
Fase Interm. Origem: -

Via original: DEPES· COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-DCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Pasta específica, em ordem alfabética
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE). No
caso de não aprovação da requisição.
Fase ativa: 2 anos
Fase Interm. Origem: -

Cópia nO Dl: Orgão de lotação do funcionário requisitado
Arquivamento: NACD

Cópia n° 02: Gabinete do Deputado solicitante
Arquivamento: NACD

Documento: Pe/28-04
Título: MEMORANDO DE ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE

REQillSIÇÃOIPRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE FVNCIONÁRIO

Via original: Gabinete do Deputado solicitante
Arquivamento: NACD

Cópia nO Dl: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento: Pasta específica de Memorandos
Observações: Funcionário requisitado~ ocupar cargo.em comissão de Secretário Parlamentar. No

caso de não aprovação da requisição.

Fase ativa: 2 anos

Fase Interm. Origem: -
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Cópia nO 02: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento: .Integra a Pe/20-UCAl(Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Observações: Funcionario requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Cópia nO 03: DEPES - COPET - SEDAC

Arquivamento: Pasta específica de Memorandos

Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (~). No
caso de não aprovação da requisição.
Fase ativa: 2 anos

Fase Interm. Origem:

Cópia nO 04: DEPES - COPET - SEDAC

Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Documento: Pe/28-05
Titulo: PORTARIA DE CESSÃO DE SERVIDOR

Cópia única: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão deSecretário Parlamentar

Cópia única: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento:Integra o Dossiê de Assentamentos Funcionais doServidor
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Documento: Pe/28-06
Título: EXPEDIENTE - APRESENTACÃO DE FUNCIONÁRIO REQUISITADO

Via original: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão""de Secretáriogarlamentar.

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais doServidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Cópia única: Orgão de origem do funcionário req~sitado

Arquivamento: NACD
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Documento: Pe/20-UCAl
Titulo: DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Pasta suspensa, em fichário
Observações: Servidor não pertencente ao quadro efetivo da Câmara dos Deputados, ocupante de CNE.
Microfilmado antes do descarte.
Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício.
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda permanente: PIS

Via original: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento:Pasta suspensa, em fichário
Observações: Servidor não pertencente ao quadro efetivo da Câmara dos Deputados, requisitado de
outros órgãos, ocupante de cargo em comissão de Secretariado Parlamentar. Microfilmado antes do
descarte.
Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda permanente: PIS

Documento: Pe/28-07
Título: MEMORANDO DE SOLICITACÃO DE,COMPARECIMENTO DE

SERVIDOR REQUISITADO PARA POSSE

Via original: Gabinete do Deputado ou orgão solicitante

Arquivamento: NACD

Cópia nOOl: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)

Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Cópia nO 02: DEPES - COPET - SEDAC

Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAI (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)Observações:

Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).
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Documento: Pe/28-08
Titulo: MEMORANDO DE COMUNICAÇÃO DE VENCIMENTO DE PRAZO DE CESSÃO DE

SERVIDOR

Via original: Gabinete do Deputado ou orgão solicitante.
Arquivamento: NACD

Cópia n° Dl: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar

Cópia nO 02: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Natureza Especial (CNE).

Documento: Pe/28-09
Título: FORMULÁRIO - PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR

Via original: DEPES - COPET - SEPAF

Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAI (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Cópia única:Gabinete do Deputado solicitante
Arquivamento:NACD

Documento: Pe/28-10
Título: OFICIO - SOLICITACÃO DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR

Via original: Órgão de origem do funcionário requisitado
Arquivamento: NACD .

Cópia nO OI: Presidência da CD
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: Até o final do ano
Fase Interm. COARQ: -
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Cópia nC) 02: DEFES·· COPET· SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações:' Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Cópia nO 03: DEPES • COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Documento: Pe/28-11
Titulo: EXPEDIENTE - RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CESSÃO DE

FUNCIONARIO

Via original: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar.

Via original: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl(Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE).

Cópia única: Orgão de origem do funcionário requisitado
Arquivam,ento: NAC.D

Documento: Pe/28-12
Titulo: OfICIO - DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR REQUISITADO

Via original: Órgão de origem do funcionário requisitado
Arquivamento: NACD

Cópia nO 01: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de Secretário Parlamentar

Cópia nO 02: DEPES - COPET - SEDAC
Arquivamento:Integra a Pe/20-UCAl (Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor)
Observações: Funcionário requisitado para ocupar cargo em comissão de natureza especial (CNE)

Cópia nO 03: DEPES - COPET - SEPAF
Arquivamento: Pasta específica de oficios de devolução
Fase ativa: 01 ano
Fase Interm. Origem:. -
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Marçodc 1999

Área: Administrativa Avaliaçio: 24.08.1998
Função: Administração de Pessoal
Atividade: Seleção, Registro e Movimentação de Pessoal
Rotina: CESSÃO DE SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DA CDIPRORROGAÇÃO PARA

OUTROS ÓRGÃOS PúBLICOS - PeI35 -

Documento: Pe/35-0l
Título: OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR EFETNOIPRORROOAÇÃO

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra a Pe/35 - UCA ( Processo de Solicitação de Cessão de Servidor

EfetivolProrrogação)

Documento: Pe/35-02
Título: PARECER - CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVOIPRORROGAÇÃO

Via original: DEPES - COP.AC - SEREF
Arquivamento: Integra a Pe/35 - UCA (Processo de Solicitação de Cessão de Servidor

Efetivo/Prorrogação)

Cópia única: Unidade organizacional competente
Fase ativa: 1 ano
Fase Interm. Origem:

Documento: Pe/03-06 (#)
Título: BANCO DE DADOS - GESTÃO DE PESSOAL

Via única: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Arquivo eletrônico
Observações: Sistema corporativo desenvolvido pela Camara dos Deputados para gestão de pessoal
Fase ativa: .Enquanto durar o procedimento
Fase ·Interm. Origem: -
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Documento: Pe/20-UCAl (#)
Titulo: DOSSIÊ DE ASSENTAMENTOS F'ill{CIONAIS DE SERVIDOR

Via original: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Pasta suspensa
Observações: Servidor do quadro efetivo da Camara dos Deputados. A guarda intermediária no
setor de origem se vincula aos registros pertinentes à saída do servidor.
Critério: Preservar, como permanente, pastas de funcionários com projeção na instituição e de âmbito
nacional.
Fase ativa: Enquanto o servidor estiver em exercício
Fase Interm. Origem: ACSO
Fase Interm. COARQ: 10 anos
Guarda permanente: PIS

Documento: Pe/35~03
Titulo: OFÍCIO - COMUNICAÇÃO QUANTO À CESSÃO DE

SERVIDOR EFETNOIPRORROGAÇÃO

Via original: Órgão público solicitante
Arquivamento: NACD

Cópia nO 01: Presidência- Gabinete
Fase ativa: Até o envio do original
Fase Interm. Origem: 1 ano
Fase Interm. COARQ: -

Cópia nO 02: DEPES - COPAC - SEREF
Arquivamento: Integra a Pe/35 - UCA - Processo de Solicitação de Cessão de Servidor

Efetivo/Prorrogação

Documento: Pe/35-UCA
Titulo: PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDOR

EFETNOIPRORROGAÇÃO

Vidtínicá: ÓEPES - COPAC -"sEREF
Arquivamento: Integra a Pe/20-UCAl - Dossiê de Assentamentos Funcionais do Servidor
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ACSO : A Critério do Setor de Origem
NACD: Não arquivado na CD
NMA : Não é Material de Arquivo
(#) : Documento de outra rotina

UCA: Unidade Coletiva de Arquivamento
- : Descarte por eliminação
P : Guarda Pennanente

PIS : Guarda Pennanente/Seletiva

Obs.: Os prazos destas Tabelas foram aprovados pela CADAR, e os demais dados extraídos dos
respectivos Planos de Destinação de Documentos de Arquivo (PDDA).

Em 10103/1999

GRACINDA ASSUCENA DE VASCONCELLOS
Presidente da CADAR
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ERRATA DA SEÇÃO DE SINOPSE - CEL

Exclua-se das proposições arquivadas (Artigo 105 do
Regimento Interno), por terem sido arquivadas indevidamente, no Diário da
Câmara dos :Qeputados, no dia 03 de fevereiro de 1999 (Suplemento nO 022),
as seguintes proposições:

Requerimento de CPI

Página: 00276

358 1985 JOÃO CUNHA Cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar atos de corrupção.

011 1995 CARLOS Requer a criação de CPI com a finalidade de investigar o
CARDINAL desperdício de alimentos.

Projeto de Resolução

Página 00225

0069 1995 JARBAS LIMA Institui o Código de Etica e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados.

Requerimento de Informação

Página: 00270

4.094 1999 FÁBIO Solicita informações ao Ministério do Meio Ambiente sobre
FELDMANN o registro de agrotóxicos.

4.095 1999 ARNALDO Solicita informações' ao Ministério da Fazenda, por
FARIA DE sÁ intermédio do Banco Central e da Comissão de Valores

Mobiliários (CVM), sobre as operações de contrato de dólar
futuro, realizadas na primeira quinzena do corrente ano,
através da Bolsa Mercantil & Futuro.

4.096 1999 MARTA Solicita informações ao Ministério da Previdência e
SUPUCY Assistência Social sobre o salário maternidade.
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4.097 1999 CARLOS Solicita informações ao Ministério dos Transportes sobre a
MOSCONI Rodovia Federal BR-459, que liga Poços de Caldas a Pouso

Alegre e Italubá, estado de Minas Gerais.
4.098 1999 WÁLTER Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre

PINHEIRO contrato/convênio firmado entre a Caixa Econômica Federal
(CEF) e a Rede Globo de Televisão, para promoção da

; loteria denominadá "Trevo da Sorte".
4.099 1999 PAULO Solicita informações ao Ministério da Fazenda sobre

ROCHA E recursos do FGTS.
vÂNIa DOS
SANTOS

Proposta de Emenda à Constituição

Página: 00251

498 1997 JOsÉ GENoÍNo Altera a redação dos artigos 49, 84, 89, 90, 142 e 144 e
suprime o artigo 91 da Constituicão Federal.

Página: 00253

554 1997 MIRO Convoca Assembléia Nacional Constituinte a partir de 10 de
TEIXEIRA fevereiro de 1999.

Inclua-se na relação das proposições arquivadas (Artigo 105 do
Regimento Interno), por terem sido omitidas, no Diário da Câmara dos
Deputados, no dia 03 de fevereiro de 1999 (Suplemento nO 022), as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR' ."
".

i"

255 1999 MIRO TEIXEIRA Suprime o artigo 112 e acrescenta parágrafo terceiro
ao artigo 75 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, e dá outras providências.

:PROJETO DEDECRETOUEGISLÂt:rJYQj~r,,;':":'~:·
0.004 1995 TILDEN sANTiAGO Susta os efeitos das Portarias de ' números 1189,

1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, l196iJ 197,
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, '120( 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 17l1., 141.2»,1214,
1216, 1217, 1218, 1219~ 1220, 1221~ , 12~2,'1223,
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230,
1231,1232, 1233, f234, 12~5, 1236~; 1237;:,:'1238.

, \
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- .-
1239, 1240, 1241, 1242, 1243, '1244, 1245, 1246,
1247, do diá 22 de dezembro de 199'4; e as Portarias
de números 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1146, 1147, 1148, do dia 21 de dezembro de
1994; e a Portaria de número 1262 do dia 26 de
dezembro de 1994; e a Portaria de número 1277 do
dia 28 de dezembro de 1994; emanadas do
Ministério das Comunicações e os despachos de
outorga referentes aos processos da Secretaria de
Fiscalização e Outorga do Ministério das
Comunicações de números 407,408,436,437,438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463,
464,465,466,467,468, 469, 470, 471,472,473,474,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 497, 499, 500, 501, 502, 504, 505,
506, exarados em 22 de dezembro de 1994.

..

.PROJETO DE LEI' .
',"

3.166 1989 ARNALDO FARIA DE Introduz alteração na Lei n° 7.787, de 30 de junho
sÁ de 1989, que "Dispõe sobre alteração na legislação

de custeio da Previdência Social e dá outras
i providências".

3.533 1989 PAULO PAIM Dispõe sobre as normas aplicáveis ao processo de
dissídio coletivo e dá outras providências.

0.287 1991 PAULO PAIM Dispõe sobre a transferência de imóveis residenciais
financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação.

1.734 1991 PEDRO CORRÊA Institui, junto a Caixa Econômica Federal, o Projeto
Casa-Transporte.

1.753 1991 PAULO PAIM Dispõe sobre a concessão do adicional de
periculosidade aos porteiros, zeladores, VIgIas,
g;aragistas, vigilantes e guardas de segurança.

2.409 1991 GEORGE TAKlMOTO Dispõe sobre a criação de Centros de Diagnóstico e
Combate à AIDS e dá outras orovidências.

4.063 1993 JACKSON PEREIRA Dispõe sobre a comercialização, por remessas
postais, de bens de origem estrangeira, adquiridos
sob o regime aduaneiro especial da Zona Franca de
Manaus.

4.064 1993 OSÓRIO ADRIANO Dispõe sobre a emissão de cheques e seu prazo de
validade.

4.090 1993 PAULO BERNARDO Dispõe sobre a cessão de contrato de financiamento
de imóveis pelo Sistema Financeiro da Habitacão.

4.193 1993 EDISON ANDRINO Isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados a
aquisição de motor para barco de uso exclusivo do
pescador artesanal e dá outras orovidências.

4.384 1994 JACKSONPEREIRA Proíbe repasses de recursos, inclusive
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~ .
Iorçamentários, a instituições privadas beneficentes
destinados a investimentos.

4.390 1994 COMISSÃO Dispõe sobre requisitos para a obtenção de
PARLAMENTAR DE passaporte em caso de mudança de residência para
INQUÉRITo QUE outro país.
INVESTIGA A

QUESTÃO DA

VIOLÊNCIA CONTRA A

MULHER
4.391 1994 COMISSÃO Dispõe sobre o inquérito em processos relativos a

PARLAMENTAR DE crimes contra a liberdade sexual.
INQUERITO QUE
lNVESTIGAA

VIOLÊNCIA CONTRA A

MULHER

4.402 1994 SANDRA STARLING E Altera dispositivos da Lei nO 7.087, de 29 de
JAQUES WAGNER dezembro d.e 1982, que "dispõe sobre o Instituto de

·Previdência dos Congressistas - IPC, e dá outras
providências.

4.411 1994 SÉRGIO MOUCA Altera a redação do parágrafo segundo do artigo 477
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

4.418 1994 PAULO PAIM Dá nova redação ao parágrafo segundo do artigo 477
da Consolidação das Leis do Trabalho.

4.429 1994 COMI~SÃo Dispõe sobre os crimes contra a liberdade sexual.
PARLAMENTAR DE
INQUÉRITo QUE

INVESTIGA A

VIO~NCIA CONTRA A

MUUiER

4.431 1994 PAULO PAIM Dispõe sobre a atualização monetária dos saldos das
contas individuais do Fundo de Participação
PIS/PASEP e dos débitos da administração pública

.para com os servidores civis e militares.
4.432 1994 PAULO PAIM Considera a atividade profissional de motorista de

táxi prejudicial à saúde para efeito da concessão de
aposentadori& especial.

4.433 1994 JACKSON PEREIRA Regula o inciso LXVII, do artigo 5°, da Constituição
Federal, estabelecendo prisão civil para dirigentes e
empregadores que deixarem de recolher ou se
apropriarem indevidamente das importâncias
arrecadadas, relativas à contribuição previdenciária,
FGTS, Imposto de Renda retido na fonte, IPI,
ICMS, e ISS.

4.439 1994 ROBERTO MAGALHÃES Exclui do conceito de relação empregatícia o
E El1AS MURAD trabalho orestado como teranêutica ocuoacional para
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recuperação de usuários de drogas.
4.461 ·1994 FELIPE MENDES Institui o Plano Diretor para o Desenvolvimento do

Vale do Parnaíba - PLANDEPAR.
4.465 1994 TONYGEL Dispõe sobre passe livre; aos ex-combatentes nos

sistemas rodoviários, ferroviário e hidroviário de
transporte coletivo interestadual.

4.478 1994 PAUDERNEY AVELINO Estabelece condições para cumprimento de pena
.privativa de liberdade em hospitais-Presídios.

4.479 1994 VALDIR COLATIO Institui nonnas-para a pFeserVação e a reconstituição
do patrimônio florestal brasileiro e dá outras
providências.

4.483 1994 VALDIR COLATIO Altera o artigo 30 da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre a Organização da
Seguridade Social, Instituto de Plano de Custeio, e
dá outras providências".

4.497 1994 IVO MAINARDI Altera dispositivos do Código de Processo Penal,
relativamente ao processo dos crimes da
competência do Júri, e dá outras providências.

4.502 1994 ALDO REBELO Proíbe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação
tecnológica poupadora de mão-de-obra.

4.520 1994 JAIR BOLSONARO Modifica os incisos I, II e III do artigo segundo da
Lei 8.004, de 14 de março de 1990, que "dispõe
sobre transferência de financiamento no âmbito do
Sistem.a Financeiro da Habitação, e dá outras

Iprovidências".
4.536 1994 FÁBIO FELDMANN Altera o Código Penal aumentando a pena para o

crime de receptação.
4.541 1994 VALDIR COLATTO Condiciona a vigência de ato do Governo Federal

concessivo de subsídio a sua prévia publicação no
Diário Oficial da União.

1.209 1995 VALDIR COLATIO Dispõe sobre a obrigatoriedade de que conste nas
embalagens dos produtos farmacêuticos as
infonnações que especifica.

3.138 1997 JúLIO REDECKER Altera o artigo primeiro da Lei 7.064, de 06 de
dezembro de 1982, estendendo as regras deste
diploma legal a todas as empresas que venham a
contratar ou transferir trabalhadores para prestarem
serviço no exterior.

4.078 1998 ITAMAR SERPA Altera a Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que "Dispõe sobre a vigilância sanitária que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá 'outras providências".

4.856 1998 BONIFÁCIO DE Suspende andamento de processos eleitorais cujos
ANDRADA autores revelem desistência.

4.880 1998 MÁRCIO REINALDO Dá nova redação ao parágrafo terceiro, do artigo
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.
terceiro, da Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996.MOREIRA

4.881 1998 JOANA D'ARC E Obriga os empregadores a manter medidas
wÁLTER PINHElRO preventivas contra acidentes de trabalho e dá outras

I providências.
4.882 1998 JOANAD'ARCE Altera a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983,

TEIMA DE SOUZA modificada pela Lei 8.863, de 28 de março de 1994
e pela Lei 9.017, de 30 de março de 1995 e dá outras

Iprovidências.
4.883 1999 MARÇAL FILHO Obriga as entidades que vendem ou alugam vídeos

de conteúdo erótico ou pornográfico a somente
expô-lo em esoaco reservado.

4.884 1999 MARÇAL FILHO Proíbe a exposição de publicações de conteúdo
erótico ou pornográficQ nos estabelecimentos que
efetuam sua venda.

4.885 1999 JAQUES WAGNER Toma contravenção a exploração de loterias, sem a
devida divulgação de valores arrecadados,
acrescentando artigo ao Decreto-Lei 3.688, de 03 de
outubro de 1941.

4.886 1999 PADRE ROQUE Revoga o artigo 112 da Lei n° 9.503 - Código
Nacional de Trânsito.

4.887 1999 SALoMÃo CRUZ Dispõe sobre o pagamento de dívidas do crédito
rural.

4.888 1999 LUIZ ALBERTO Denomina "Aeroporto Internacional de Salvador -
Dois de Julho" ao aeroporto da cidade de Sal'vador,
estado da Bahia.

4.889 1999 CUNHA BUENO E Dispõe sobre a Inspeção Técnica de Veículos
FÁRIa FELDMANN Automotores e o Programa de Inspeção técnica' de

Veículos Automotores.
4.890 1999 LUCIANO PIZZATIO Revoga o artigo 112 da Lei n° 9.503, de 1997, que

institui o Código de Trânsito Brasileiro.
4.891 1999 ZULAIÊ COBRA Altera a Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, e a

Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, instituindo
nova categoria de segurado obrigatório da
Previdência Social.

4.893 1999 AUGUSTO NARDES Cria o Programa de Crédito Educativo para
estudantes de cursos técnicos.

4.894 1999 AUGUSTO NARDES Altera a redação do caput do artigo sétimo da Lei n°
9.639, de 25 de maio de 1998, estendendo o prazo
para o parcelamento dos débitos das empresas para
com o instituto Nacional do Seguro Social.

4.895 1999 AUGUSTO NARDES Dispõe sobre a redução de débitos oriundos de
operações de crédito rural.

4.896 1999 AUGUSTO NARDES Altera dispositivos da Lei nO 8.436, de 25 de junho
de 1992, modificada pela Lei n° 9.288, de 01 de
lunho de 1996.

4.897 1999 AUGUSTO NARDES Concede isencão do Imposto sobre Produtos
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1.378

1.379

1999

1999

1999

1999

MARCELO BARBlERl

MARIA VALADÃO

COMISSÃO DE
TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

COMISSÃO DE
TRABALHO,DE
ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Industrializados (IPI) nas aquisições de máquinas e
equipamentos utilizados em obras rodoviárias e de
infra-estrutura, feitas elas refeituras munici ais.

Sugere ao Poder Executivo, por intennédio da Justiça, a
adoção de providências em relação aos editais para venda
de outorga de concessões para os serviços de vistoria
veicular dos municípios na receita que será auferida com
os mesmos.
Sugere ' ao Poder executivo, por intermédio da
Previdência e Assistência Social, o exame de proposta
relativa à previdência social que busca dar eficácia ao
custeio previdenciário e imprimir equidade à fonna de
participação no financiamento, observando-se a
ca acidade do contribuinte.
Sugere ao Poder Executivo, por intermedio da Secretaria
de Estado da Administração e do Patrimônio a
apresentação, ao ministério do Orçamento e da Gestão,
para posterior encaminhamento ao Presidente da
República e envio à apreciação do Congresso Nacional,
da minuta de projeto de lei em anexo, que "disciplina o
regime de emprego píblico do~ da alminisImçã> fu:b'al
direm, , . efin:la:i<nal, edáootras .,.,

Sugere ao Poder executivo, por intermédio da secretaria
de Estado da Administração e do Patrimônio a
apresentação ao Ministério do Orçamento e da Gestão,
para posterior encaminhamento ao Presidente da
República e envio à apreciação do Congresso Nacional,
da minuta de projeto de lei complementar em anexo, que
"disciplina a perda de ~ pú}jico }XI" iINIficiência de

dos:nfu ' . eli1ável edáootras .,.,

·,:'/'i;;'PJ{OPOSTA,DE.:·FISGÁtIZA. f;iiA()~:iEiaQN';IR(jLE~;g;ri~;~
0.011 1995 IVAN VALENTE E Solicita que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

GILNEY VIANA Ambiente e Minorias fiscalize a Secretaria de Assuntos
Estratégicos no que se refere ao Programa de
Zoneamento Ecoló 'co-Econômico da Amazônia Le alo

0.092 1998 SOCORRO GOMES

PRESIDÊNCIA DA
CÂMARA

Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias fiscalize as ações do Poder
Executivo Federal em sua atuação no controle do
incêndio florestal em Roraima e das queimadas na
Re .ão Amazônica

Solicita a manifestação da Comissão de Constituição de
Justiça e de Redação sobre procedimento a ser adotado
pela Mesa da Casa no tocante a requerimentos de
infonnação a Ministro de Estado que não tenham sido
re ondidos no razo constitucional.

0.011 1997 PRESIDÊNCIA DA Solicita o ronunciamento da Comissão de Constitui ão
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Dá nova redáção ao parágrafo quinto do artigo 14 da
Constituição Federal.

Deputado:
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COMIssões
Distribuição de Projetos

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

O Deputado Josué Bengtson, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nl! 1/99

Em 10-3-99
Ao Deputado LUIZ FERNANDO.
Projeto de Lei nQ 3.313/97 - do Sr. Confúcio

Moura - que "altera dispositivo do art. 512 da Lei nQ

7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Na
cional de Meio Ambiente".

Ao Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA
Projeto de Lei nQ 2.,671/89 - do Senado Federal

- PLS nº 34/89 - (PL 4.113/89 - PL nQ 5.403/90 (PL
nQ 1.060/88 [PL nQ 1.911/89, PL 2.413/89, PL
2.615/89, PL 3.211/89, PL 3.387/89 e o PL 3.922/89]
- PL 4.742/94, PL 1.741/96 e o PL 2.450/96) e
3.644/97 - que "dispões sobre o exercício das ativi
dades de Posto Revendedor de derivados do petró
leo e Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC,
e dá outras providências".

Ao Deputado JOSUÉ BENGTSON (Avocado)
Projeto de Lei nQ 1.610-A/96 - do Senado

Federal - que "dispõe sobre a exploração e o apro
veitamento' de recursos minerais em terras indíge
nas, de que tratam os artigos 176, parágrafo 112, e·
231, parágrafo 312, da Constituição Federal".

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. 
Térclo Mendonça, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Deputado Flávio Derzi, Presidente desta Co
missão, fez a seguinte:

Distribuição nll 3/99

Em 10-3-99
À Deputada FÁTIMA PELAES
Projeto de Lei nº 4.508/98 - do Sr. Antônio

Carlos Pannunzio - que "dispõe sobre o pagamento,
pelas companhias seguradoras, de indenizações de
sinistros de veículos automotores de vias terrestres".

Ao Deputado PAULO BALTAZAR
Projeto de Lei nQ 3.807-A/97 - do Senado

Federal (PLS 1/96) - que "fixa a responsabilidade de
estabelecimento comercial ou financeiro, de qual
quer natureza, e de pessoa física ou jurídica presta
dora de serviços, por veículo em estacionamel)to
sob sua administração ou responsabilidade".

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. 
Aurenllton Araruna de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

A Deputada Veda Crusius, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição nll 2/99

Em 10-3-99
Ao Deputado ANTONIO KANDIR
Projeto de Lei nQ 2.374/96 - do Senado Federal

(PLS nQ 132/96) - que "proíbe as instituições finan
ceiras beneficiárias de recursos oriundos do Progra
ma de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimen
to do Sistema Financeiro - PROER, de demitir pes
soal sem justa causa e dá outras providênciasll

•

Ao Deputado BASíLIO VILLANI
Projeto de Lei n2 1.793/96 - do Senado Federal

(PLS nQ 105/95) - que lIautoriza o exame do movi
mento das contas bancárias de servidores públicos e
pessoas que contratarem com a Administração PÚ
blicall

•

Ao Deputado BETINHO ROSADO
Projeto de Decreto Legislativo nQ 629/98 - do

Senado Federal (PDS nQ 1/98) - que lIaprova a Pro
gramação Monetária relativa ao terceiro trimestre de
1998".

Ao Deputado CARLlTO MERSS
Projeto de Decreto Legislativo nQ 70198 - do Senado

Federal (PDS nQ 92/98) - que "aprova a Programação
Monetária relativa ao terceiro trimestre de 199811

•

Ao Deputado CUSTÓDIO MATIOS
Projeto de Lei Complementar nQ 215/97 - do Po

der Executivo (MSC nQ 1.516/97) - que IIdispõe sobre
as contribuições para os Programas de Integração So
cial e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP e sobre a Contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social- COFINSII.

Ao Deputado EDINHO BEZ
Projeto de Decreto Legislativo nQ 712/98 - do

Senado Federal (PDS nQ 95/98) - que "aprova a Progra
mação Monetária relativa ao quarto trimestre de 1998".

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Decreto Legislativo nº 773/99 - da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional (MSC nQ 79/98) - que lIaprova o texto do Acor
do sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o GovernQ da
República de Cin"gapura, em Cingapura, em 28 de
outubro de 1997".

Ao Deputado FERNANDO DINIZ
Projeto de Lei nQ 4.202/98 - do Tribunal Supe

rior Eleitoral (OF nQ 897/98) - que IIdispõe sobre a



08968 Quinta-feira 11 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 1999

criação de Funções Comissionadas de Chefe de Projeto de Lei nll 913-N91 - do Senado Fede-
Zona Eleitoral, nos Quadros Permanentes das Se- ral (PLS nll 12191) (em apenso os Pl nlls 2.521/89,
cretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais do Ama- 4.664/90, 4.952190, 5.542190, 1.544/91, 5.790/90,
zonas', Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato 21/91, 162,91, 350/91, 43/91, 146/91, 340/91,
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio 360/91, 417/91, 1.156/91, 1.402191, 3.227/92,
de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo". 461/91 , 718/91, 1.040/91, 1.334/91 , 1.378/91,

Ao Deputado GERMANO RIGOTTO 1.409/91, 1.559/91, 1.633/91, 1.662191, 1.678/91,
Projeto de Lei nll 2.728/89 - do Senado Federal 2.202191, 2.729/92, 1.761/91, 1.831/91, 1.851/91,

(PLS nº 23/89) (em apenso os PL nlls 2.463/89, 1.878/91, 1.929/91, 1.952191, 2.371/91, 2.219/91,
2.464/89, 2.465/89, 5.977/90, 6.078/90, 15/91 e 2.257/91, 2.547/92, 2.607/92, 2.713/92, 2.879/92,
170/95) - que "estabelece normas para a privatiza- 3.006/92, 3.113/92, 3.246/92, 3.670/93, 3.921/93,
ção das empresas públicas e de economia mista, e 3.944/93, 3.976/93, 3.982193, 4.037/93, 4.068/93,
dá outras providências". 4.165/93, 4.191/93, 4.209/93, 4.586/94, 4.628/94,

Projeto de Lei nll 2.561/92 - do Senado Federal 4.659/94, 4.805/94, 60/95, 249/95, 271/95, 1.264/95,
(PLS nll 80/91) - que i'institui o Programa de Garantia 555/95, 954/95, 1.175/95, 1.232/95, 1.251/95,
de Renda Mínima - PGRM, e dá outras providências". 1.362195, 1.540/96, 1.556/96, 1.617/96, 1.625/96,

Ao Deputado IBERÊ FERREIRA 1.757/96, 1.767/96, 2.047/96, 2.099/96, 2.116/96,
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N1l180/94 2.117/96, 2.131/96, 2.176/96, 2.198/96, 2.208/96,

- do Senado Federal (PLS n° 171/92 - Complementar) 2.212196, 2.275/96, 2.58;3/96, 2.888/97, 2.922197,
- que "dispõe sobre o cumprimento do disposto no § 2.971/97, 3,145/97, 3.151/97, 3.183/97, 3.211/97,
2l!doart.192daConstituiçãoFederal". 3.218/97,3.341/97,3.348/97,3.464/97,3.545/97,

Ao Deputado JORGE KHOURY 3.582/97,3.583/97,3.634/97 e 3.822/97) - que "al-
PROJETO DE LEI Nº 3.805/89 _ do Senado tera a legislação que dispõe sobre o Fundo de Garan-

Federal (PLS Nº 30/89) (em apenso os PL nlls tia do Tempo de Serviço, e dá outras providências'~.

4.442189, 5.629/90 e 69(91) - que "dispõe sobre a gra- AQ Deputado MANOEL CASTRO .
tificação natalina do aposentado e pensionista, e dá Projeto de Lei Complementar nll 159/93 - Do
outras providências". Senado Federal (PL nl! 40/93 - Complementar) (em

Ao Deputado JOSÉ PIMENTEL apenso os PLP nlls 162193 e 82/96) :- que "altera o § 411

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº do art. 38 da Lei n1l 4.595, de 31 de dezembro de 1964".
784/99 -:- da Comissão de Relações Exteriores e' de Projeto de Lei Complementar n2 17/95 - Do
Defesa Nacional (MSC nº 871'/98) - que "aprova o tex- Senado Federal (PLS nll 27/91 - COmplementar)
to do Acordo sobre Serviços Aéreós, celebrado entre o - que "regulamenta o parágrafo 32 do artigo 192
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover- da Constituição Federal, que dispõe sobre a co-
no de Cuba, em Havana, em 27,de maio de 1998". brança de juros reais máximos, e dá outras pro-

Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de vidências".
Lei nº 1.759-B/89, que "suprime a exigência de idade Projeto de Lei nll 3.463/92 - do Senado Fede-
para a aposentadoria nas entidades de Previdência ral (PLS nll 326/92) (em apenso os PL nlls
Complementar". 1.383/91 e 228/95) - que "autoriza a conversão

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY em cruzeiros da dívida externa brasileira para fi-
Projeto de Lei Complementar n2 220/98 -. do nanciamentos de projetos destinados ao desenvol-

Senado Federal (PLS nll 219/95) - que "dispõe so- vimento socioeconômico da região Nordeste, e dá
bre o sigilo das operações de instituições financeiras outras providências".
e dá outras providências". Projeto de Lei n2 4.868/94 - do Senado

Ao Deputado LUIZ SALOMÃO Federal (PLS n2 169/92) (em apenso o pL n1l 222/95)
Projeto de Decreto Legislativo nll 783/99 - da - que "submete a nomeação do Secretário da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na- Receita Federal à prévia aprovação do Senado
cional, (MSC' n2 88/98) - que "apro~a o texto do Federal".
Acordo Básico de Cooperação Cientffica, Técnica Ao Deputado MAX ROSENMANN
e Tecnológica, celebrado entre o Governo da Re- Emendas de Plenário ao Projeto de Lei
pública Federativa do Brasil e o Govemo da Federação nll .4.046-N97, que "dispõe sobre o Títu!o de Partici-
da Rússia, em Brasília, em 21 de novembro de pação em Receita de Serviço Público ConcedidÇ).·-
1997". TPR, e dá outras providências".



COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL

O Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Presi
dente desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 3/99

Em 10-3-99
Ao Deputado LEUR LOMANTO
Mensagem nQ1.125/98 - do Poder Executivo

- que' "submete à consideração do Congresso Na
cional o texto do Acordo, por troca de Notas, entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno dos EUA, com as finalidades de facilitar a
transferência da titularidad~ de imóveis diplomáticos
e consulares de propriedade do governo dos EUA
no território brasileiro, e de estabelecer procedimen
tos para instalação e funcionamento em território
porte-americano de repartições governamentais
brasileiras, celebrado em Brasília no .dia 9 de se
tembro de 1998".

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. 
Walbia Lóra, Secretária.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Em 10-3-99
Ao Deputado AIRTON CASCAVEL
Projeto de Lei Complementar nQ187/97 - do

Sr. Mário Negromonte - que "cria o Sistema Nacio
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao
Furto e Roubo de Veículos eCargas, e dá outras
providências".

O Deputado Marcelo Teixeira, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte: -

Distribuição n2 2/99

O Deputado Gilberto Kassab, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distri,buição n2 1/99

Em 10-3-99
AO DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO
Projeto de Lei nQ 189/91 - do Senado Federal

(PLS nQ 294/89) - que "dispõe sobre a seleção de lo
cais, a construção, o licenciamento, a operação, a
fiscalização, os custos, a remuneração, a responsa
bilidade civil e as garantias dos depósitos de rejeitos
radioativos, e dá outras providências."

Ao Deputado PEDRO PEDROSSIAN .
Projeto de Decreto Legislativo nQ361/96 - do

Sr. Max Rosenmann - que "susta a aplicação do dis
posto no art. 11 da Portaria MME nQ61, de 6 de mar
ço de 1995, e do art. 18 da Portaria MME nQ63, de 6
de março de 1995".
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Ao Deputado MILTON TEMER Ao Deputado ALBÉRICO CdRDEIRO
Projeto de..Lei nQ2.376-A/96 - Do Senado Projeto de Lei nQ3.861/97 - Do Sr. Mário Ne-

Federal (PDS nQ188/95) - que "cria a Área de Pro- gromonte - que "acrescenta parágrafo ao art. 1º
teção Ambiental- APA, do Delta do Parnaíba". €Ia Lei nº 8.631, de 4 de março de 1993, que dis-

Ao Deputado RICARDO BERZOINI põe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o
Projeto de Lei nQ7.837/86 - do Senado Federal serviço público de energia elétrica, e dá outras

(PLS nQ138/83) (em apenso o PL nQ 3.409/92) - que providências".
"dispõe sobre a distribuição eventual de lucros a em- Ao Deputado NELO RODOLFO
pregados". Projeto de Decreto Legislativo nº 782/99 - da

Ao Deputado ROBERTO BRANT Comissão. de Relações Exteriores e de Defesa Na-
Projeto de Decreto Legislativo nQ779/99 - da cional - que "aprova o texto do Acordo de Coopera-

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa ção sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, ce-
Nacional (MSC nQ788/94) - que "aprova o texto lebrado entre o Governo da República Federativa do
das Modificações aos Convênios Constitutivos da Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América,
Corporação Financeira Internacional - CIF, e do em Brasília, em 14 de outubro de 1997".
Banco Internacional para a Reconstrução e Desen- Sala da Comissão, 10 de março de 1999. -
volvimento - BIRD". Lenivalda D. S. A. Lobo, Secretária.

Projeto de Lei nº 2.084/96 - do Senado Federal
(P.LS nQ138/95) (em apenso os PL nQs 2.153/96 e
2.245/96) - que "cria área de livre comércio no Muni
cípio de Cabedelo, no Estado da Paraíba".

Projeto de Lei nº 2.211/96 - do Senado Federal
(PLS nQ32/96) - que "institui o Estatuto da Micro
empresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispon
do sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplifi
cado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 da
Constituição".

Ao Deputado SÉRGIO GUERRA
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nQ

1.052-B, de· 1983, que "dispõe sobre fornecimento
de leite pelos empregadores aos empregados".

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
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Ao Deputado Duíuo PISANESCHI

Pr.ojeto. de Lei nll 3.925/97 - Do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à cobrança
de pedágio dos veículos registrados no município
onde localizam-se postos de pedágio".

Ao Deputado ROMEU QUEIROZ

Projeto de Decreto Legislativo nll 1/99 - do Sr.
Dr. Hélio - que "susta a Resolução nll 42, de 1998,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que
regulamenta o art. 112 da Lei nll 9.503, de 3 de se
tembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro".

Sala da Comissão, 10 de março de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.
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Anivaldo Vale B.Sá
Carlos Batata Chiquinho Feitosa
Danilo de Castro Julio Semeghini
Luis Carlos Heinze (PPB) Lidia Quinan
Odílio Balbinotti Luiz Ribeiro
Paulo José Gouvêa (PST) Nilo Coelho
Saulo Pedrosa Paulo Kobayashi-
Sérgio Reis Sérgio Carvalho
Xico Graziano 1 vaga

PT

Adão Pretto José Pimentel
Geraldo Simões Marcos Afonso
João Grandão Padre Roque
Luci Choinacki Paulo Rocha
Nilson Mourão Valdeci Oliveira
Valdir Ganzer Wellington Dias

PPB

. Almir Sá Airton Cascavel
Augusto Nardes Fetter Júnior
Dilceu Sperafico João Tota
Hugo Biehl Jonival Lucas Junior
Roberto Balestra Pastor Marildo

PTB

Nelson Marquezelli Félix Mendonça



PT

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Valdeci Oliveira
Walter Pinheiro

Angela Guadagnin
Antonio Pallocci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

lédio Rosa
Inaldo Leitão
Maria Lúcia
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Osmar Seraglio
Renato Vianna

Freire Júnior
Gustavo Fruet

Pedro Irujo
Pedro Novais

3 vagas

PPB PSOB

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Araújo
Yvonilton Gonçalves

PTB

IrisSimões
José Carlos Martinez
Murilo Domingos

Gerson Peres
José Janene

3 vagas

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Jutahy Júnior
Léo Alcântara
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT

Anivaldo Vale
Bonifácio de Andrada

Franco Montoro
João Leão

Max Rosenmann
Nelson Marchezan

Nicias Ribeiro
OcIílio Balbinotti

Salvador Zimbaldi

PDT

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Eurípedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Luiz Salomão
Vivaldo Barbosa

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Geraldo Magela
José Dirceu
Marcelo Déda
Marcos Rolim
Waldir Pires

Dr. Rosinha
José Genoíno
José Machado

Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Waldomiro Fioravante

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: ~18-69Ô6 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
111 Vice-Presidente: Geovani Freitas (PMDB)
211 Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
311 Vice-Presidente: Inaldo Leitão (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Pompeo de Mattos
2 vagas

Celso Russomanno
Jair Bolsonaro
Luiz Fernando

Roberto Balestra
VadãoGomes

Fernando Gonçalves
Nelson Marquezelli

1 vaga

PDT

PTB

PPB

Caio Riela
Luiz Antonio Fleury
Mussa Demes (PFL)

Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

José Antonio Evilásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ary Kara
Augusto Farias
Edmar Moreira
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)

Sérgio Miranda
1 vaga

Átila Lins
Benedito Dias

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
José Ronaldo
Luis Barbosa
Maluly Netto

Paulo Marinho
Raimundo Santos

Vic Pires Franco

Antônio do Valle
Cleonâncio Fonseca

Fernando Diniz

PMDB

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Darci Coelho
Eduardo Paes
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
Vílmar Rocha

Givaldo Carimbão
Luiz Erundina

. Cezar Schirmer
Geovan Freitas
Henrique Eduardo Alves



Suplentes PMOB

Barbosa Neto Armando Abílio

Aroldo Cedraz Eunício Oliveira Euler Morais

Ciro Nogueira Gustavo Fruet Nelson Proença
João Mendes Renato Vianna

Jaime Fernandes
1 vaga 1 vaga

Laura Carneiro
Pedro Pedrossian PSOB

Adolfo Marinho Ademir Lucas

Jorge Tadeu Mudalen
Dino Fernandes Antonio Carlos Pannunzio
Dr. Heleno Carlos Mosconi

José Borba
João Castelo Juquinha

Moacir Micheletto
Nair Xavier Lobo

Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

Philemon Rodrigues PT

Iara Bernardi João Coser

Alberto Goldmann
Márcio Matos Nilmário Miranda

Aloízio Santos
Professor Luizinho Valdir Ganzer

Antonio Feijão PTB

Maria Abadia Maria do Carmo Lara (PT) Eliseu Moura
Marinha Raupp Sérgio Novais (PSB) Ricardo Izar

1 vaga 1 vaga

Arlindo Chinaglia PTB

FernandoFerro Celso Giglio Albérico Cordeiro
João Paulo

POT

João Sampaio Sérgio Barros

Jaime Martins
Laura Carneiro
Roland Lavigne

Zila Bezerra
1 vagas

Elcione Barbalho
Eunício Oliveira

3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Danilo de Castro

3 vagas

PSOB

PMDB

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
SilasCâmara
VilmarRocha

Alberto Fraga
Ricardo Noronha
Rita Camata
2 vagas

Badu Picanço
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes

Bloco PSB, PCdoB

Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

1 vaga(s) Ronaldo Vasconcellos

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo li, piso superior, Sala 184-C
Telefones: 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1g Vice-Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
2g Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
3g Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

Inácio Arruda

Suplentes

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

Paulo de Almeida

Cesar Bandeira
Eduardo Paes

IIdefonço Cordeiro
Roberto Pessoa~

Zila Bezerra

PFL

Bloco PS~, PCdoB

Paulo Baltazar

Costa Ferreira
Mauro Fecury
Pedro Fernandes
Raimundo Santos
Sérgio Barcellos

Titulares

PFL

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto
Paes Landim
Pastor Reginaldo de Jesus
1 vaga

PMOB

Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Freire Júnior
Luiz Bitencourt
Márcio Bittar

PSOB

Badu Picanço
Fátima Pelaes
Lin"o Rossi
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PT

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

PPB

Celso Russomanno
Ricardo Izar
1 vaga

PTB

Regis Cavalcante (PPS)

!POT

Fernando Zuppo

Bloco PL, PST, PMN, PSOB, PSL

Pastor Valdeci Remi Trinta

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Inácio Arruda (PedoB)
19 Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2g Vice-Presidente: Celso Giglio (PTB)
3g Vice-Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)

Titulares



PDT

Neuton Lima Eber Silva

Bloco PSB, PCdoB

Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

PPB

João Pizzolatli Ary Kara
Júlio Redecker Herculano Anghinetti

Marcos Rolim • 1 vaga Hugo Biehl

Pedro Wilson PTB
Walter Miranda Rubens Bueno (PPS) Chico da Princesa

PDT
Padre Roque (PT)

Celso Jacob Airton Dipp2 vagas

Secretário: José Umberto de Almeida
Local: Anexo li
Telefones: 318-7024 a 7026

Flávio Arns
Sebastião Madeira

PT

Babá
Nelson Pellegrino
Nilmário Miranda

PPB

Almir Sá
José Unhares
Nilton Baiano

PTB

Max Mauro Ivan Paixão (PPS)

Bloco PSB, PCdoB

Clementino Coelho Givaldo Carimbão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Ronaldo Vasconcellos Luiz Dantas

"-
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

CULTURA E DESPORTO

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo li. Sala
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
111 Vice-Presidente: José Machado (PT)
2l! Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
311 Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

"

Presidente: Maria Elvira (PMDB), ,
111 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
211 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
311 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL) "

Titulares Suplentes

PFL

Cabo Júlio

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

PMDB

De Velasco

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

Joaquim Francisco
Ricardo Fiúza

Roberto Argenta

celcita Pinheiro
José Melo
L\Jís Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Sobrinho (PT'B)
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Maria Elvira
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMDB

PSDB

Joel de Hollanda
Mauro Fecury'

Moreira Ferreira .
Osvaldo Coelho

Pedro Fernandes
Santos Filho

Alberto Mourão
Germano Rigotlo

Glycon Terra Pinto
Osmar Seraglio

1 vaga

Ana catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
MúcioSá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kapaz
José Militão
Márcio Fortes
Maria Abadia
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
João Fassarella
José Machado

PSDB

PT

Antonio Cambraia Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Armando Monteiro Átila Lira Dino Fernandes

Jorge Alberto Flávio Arns Feu Rosa
Salatiel carvalho Marisa Serrano Raimundo Gomes deMatos

1 vaga Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT

André Benassi Esther Grossi Gilmar Machado

Antonio Kandir Fernando Marroni Iara Bernardi

Léo Alcântara Pedro Wilson Professor Luizinho

Marisa Serrano PPB
Xico Graziano Eurico Miranda José Linhares

Jonival Lucas Márcio Reinaldo Moreira
Pastor Oliveira Filho Wagner Salustiano

carlito Merss
PTBGeraldo Simões

Luiz Mainardi Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez



EberSilva

Agnelo Queiroz
Evandro Milhomen

PDT

Bloco PSB, PCdoB

celso Jacob

Djalma Paes
Vanessa Grazziotin

OdelmoLeão
Zé índio

Basílio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

PTB

Júlio Redecker
Luís Carlos Heinze

Caio Riela
íris Simões

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PPS

Eduardo Seabra (PTB) 1 vaga

Secretário: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Veda Crusius (PSDB)
11! Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
2l! Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
31! Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL
Presidente: Delfim Netto (PPB)
11! Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
2l! Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
31! Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Evilásio Farias Eduardo Campos
Sérgio Guerra Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL ;.

Marcos Cintra Luciano Bivar

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Sala
Telefones: 318-696()/{)989/6955

'COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE'

i

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury
José Ronaldo
Manoel Castro
Paulo Lima
Robson Tuma
Rodrigo Maia
1 vaga

Antonio Cambraia
Armando Monteiro
Edinho Bez
Fernando Diniz
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais
Waldir 5chmidt

Antonio Kandir
Custódio Mattos
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Roberto Brant
Veda Crusius

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fétter Júnior
Iberê Ferreira

PMDB

PSDB

PT

PPB

Antônio Jorge
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pedro Bittencourt
Valdomiro Meger

cezar Schirmer
Eunício Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez
Olavo Calheiros

3 vagas

Adolfo Marinho
Ayrton Xerêz

Emerson Kapaz
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti

Coriolano Sales
Luiz Salomão

Affonso Camargo
Elton Rohnelt
Jairo Azi
Pauderney Avelino
Rubens Furlan

Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudalen
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Eliseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

PDT

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

Neuton Lima
Olimpio Pires

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Ursicino Queiroz

Albérico Filho
Gastão Vieira

3 vagas

Luís Eduardo
Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Cunha Bueno
Nelson Meurer

1 vaga"

1 vaga



Serafim Venion

PDT

Fernando ZUppo

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlân
Wilson Braga

2 vagas

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abílio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicino Queiroz

Presidente: Alceu Collares (POT)
1Q Vice-Presidente: Enio Bacci (POT)
2Q Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3Q Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

SUPLENTES

PFL

Bloco PSB, PCdoB

Luiz FernandQ (PPB) 1vaga

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, sala
Telefones: 318-68881318-6887/Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1Q Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMOB)
2D Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3Q Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

TITULARES

Airton Oipp (POT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrossian

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Uma
salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B.Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó/

PMDB

PSDB

PT

Airton Roveda
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
. Paulo Uma
SilasCâmara

Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
Ricardo Rique

1 vaga

Sebastião Madeira
4 vagas

PUDS

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
saraiva Felipe
Teté Bezerra

PSDB

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho

--YiceDlf:j çaropreso
PT

João Matos
Laire Rosado

Lamartine Posella
Maria Lúcia

Waldemir Moka
3 vagas

Arnon Bezerra
Custódio Mattos

Jovair Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
Virgllio Guimarães

José Janene
Nelo Rodolfo
VadãoGomes

Albérico Cordeiro

PPB

PTS

PDT

Luiz Sérgio I

Romel Anizio (PPB)
Walter Pinheiro

Nilton Baiano
Ricardo Barros

Yvonilton Gonçalves

Nilton Capixaba

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci
Or. Rosinha
Eduardo Jorge
Henrique Fontana

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Nilton Baiano
Pastor Amarildo

Jair Meneguelli
João Fassarella

Márcio Matos
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim

Antonio JoaqiJim Araújo
Eurico Miranda

\ Iberê Ferreira
Pastor Oliveira Filho

Pedro Corrêa

OJfmpio Pires 1 vaga PTB

Bloco PSB, PCdoB

Bloco PSB, PCdoB

Ricardo Maranhão Haroldo Uma

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PS.L

lvanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretário(a): Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, sala T-56 _ Reunião: 41s feiras
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

Magno Malta
Renildo Leal

PDT

Alceu Collares
Enio Bacei

Ojalma Paes.

Celso Giglio
Max Mauro

Dr. Hélio
Serafim Venzon

Agnelo Queiroz



Jandira Feghali Ricardo Maranhão

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Remi Trinta Almeida de Jesus

PPS

Secretário(a): Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: José Múcio Monteiro (PFL)
1g Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2g Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3g Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)

nTULARES SUPLENTES

PFL

José Carlos VIeira Expedito Júnior
José Múclo Monteiro Hildebrando Pascoal
Medeiros João Ribeiro
Roberto Argenta Robson Tuma
Valdomlro Meger Rodrigo Maia
Wilson Braga Roland Lavigne

PMDB

Laire Rosado Osvaldo Biolchi
Pedro Celso (PT) Pinheiro Landim
Ricardo Noronha Wilson santos
Vanessa Grazziotin (PedoB) 2 vagas
zaire Rezende

PSDB

Jovair Arantes Arthur Virgílio
Luciano Castro Fátima Pelaes
Marcus Vicente José Militão
Pedro Henry Lúcia Vânia
1 vaga 1 vaga

PT

Jair Meneguelli Babá
Paulo Paim Carlos santana
Paulo Rocha José Pimentel

PPB

Enivaldo Ribeiro Arnaldo Faria ,de Sá
Herculano Anghinetti Augusto Nardes
Pedro Corrêa J~oTota

PTB

Roberto Jefferson Luiz Antonio Fleury

PDT

Vivaldo Barbosa Eurfpedes Miranda

Bloco PSB, PCdoB

Lulza Erundina .
1 vaga

1 vaga

Almeida de Jesus (PL)
João Magno

Nilson Mourão
Pedro celso

Ricardo Berzoinl

Barbosa Neto
Carlos Dunga

Francistônio Pinto
Jorge Costa

MúcioSá
Wilson Santos

2 vagas

José Carlos Elias
Josué Bengtspn

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico

Simão Sesslrn

BasílioVillani
Coronel Garcia

Dr. Heleno
Narcio Rodrigues

Paulo Feij6
Vittorio Medloli

2 vagas

Giovanni Queiroz
. João samp!!Jo

Affonso Camargo
\Aldir Cabral

Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
MjJssa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PDT

PTB

Neuton Uma
Wanderley Martins

PPB

Carlos Santana
Luiz Sérgio
Philemon Rodrigues (PMDB)
Teima de Souza
WeJlington Dias

Chico da Princesa
Dullio Pisaneschi

PT

PSDB

Airton Cascavel
JoãoTota
José Chaves (PMDB)
Paulo de Almeida

PMDB

Albérico Filho
Alberto Mourão
Domiciano Cabral
Edinho Araújo
Glycon Terra Pinto
Hermes Parclanello
João Henrique
Marcelo Teixeira

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
IIdefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

Aloízlo santos
Chiquinho Feitosa
Feu Rosa
Luís Eduardo
Mário Negromonte
Ricarte de Freitas
-Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Talvane Albuquerque Neto

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PTN

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
19 Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2g Vice:Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3g Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

TItulares Suplentes

PFL

1 vaga

Cabo Júlio

Ivan Paixão

Eduardo Cam'pos
Pedro Eugênio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

Avenzoar Arruda (PT)



Bloco PSB, PCdoB

Gonzaga Patriota Jandira Feghali
'Pedró Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL

Euj~cio Simões De Velasco

PPS

João Magalhães
José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Pastor Jorge

zaire Rezende
Zé Gomes da Rocha

2 vagas

Abelardo Lupion
Antônio Geraldo

Aracely de Paula
Jorge Khóury

Lavoisier Maia
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
VilmarRocha

1 vaga

PMDB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Ricardo Rique
Synval Guazzelli

Aldir Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
Cláudio Cajado·
Francisco Rodrigues
Hildebrando Pascoal
Joaquim Francisco
José Lourenço
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Bloco PSB; PCdoB

Evandro Milhomen ClemE1ntino Coelho

Bloco PL, PST, PUN, PSD, PSL .

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones: 318-69981318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSDB)
1D Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
2lI Vice-Presidente: Synval Guazzelli (PSDB)
3D Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

Suplentes

Alceste Almeida
Confúcio Moura

3vaQ.as

Francisco Garcia
João Ribeiro

José Melo
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

PFL

PMDB

PSDB

Atila Lins
Benedito Dias
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
ZUa Bezerra

Elcione BaÍbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

José Borba (PMDB)

PV

Olavo Calheiros (PMDB) 1vaga

secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1D Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2lI Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3D Vice-preSid?nte: Raimundo santos (PFL)

Titulare.

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

PT

João Grandão
Marcos Afonso
Paulo Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra (PTB)

Nilson Pinto
Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Babá
José Pimentel
Márcio Matos

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra
Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
Coronel Garcia
Franco Montoro
José Teles
Luiz C. Hauly
Paulo Kobayashi

PSDB

Augusto Franco
Luciano Castro

Márcio Fortes
Moroni Torgan
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

PPB PT

Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

Jdsué Bengtson

JoãoTota
Sérgio Barros (PDT)

1 vaga

Renildo Leal

Luiz Mainardi
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldomiro Fioravante
1 vaga

PPB

Eduardo Jorge
José Dirceu

Marcedo Déda
Milton Temer!'
Waldir Pite~

PDT

Eurlpedes Miranda Agnaldo 1v1uniz
Cunha Bueno
Jairo Bolsonaro

Edmar Moreira
Robério Araújo



Paulo Mourão (PSDB) Zé índio Bloco PSB, PCdoB
WagnerSalustiano 2 vagas

Haroldo Lima Aldo Rebeló
1 vaga

Pedro Valadares 1 vagas
PTB

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Fernando Gonçalves Eduardo Seabra

Cabo JúlioJosé Carlos Elias Renildo Leal Bispo Wanderval
De Velasco Valdemar C. Neto

PDT
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora

José Thomaz Nonõ (PSDB) Luiz Salomão Local: Anexo 11
Neiva Moreira Wanderley Martins Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

ISBN: 85-7365-039-7

R$1,32

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

SíNTESE DOS TRABALHOS: COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO, JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-CCJR

ISBN: 85-7365-042-7

RS 6.60

HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DÊ 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

PRINCIPAIS DEBATES DA SESSÃO
LEGISLATIVA DE 1997

(,:OMISSAo OF.
CONe; IOI-rUIÇI'l.O
F. , U"'...I<;A. li DI:

R.F.DACAO

ISBN: 85-7365-051-6

R$11,00

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



iSENADO-
I FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 452 PÁGINAS


