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CÂMARA DOS DEPUTADOS

sUMÁRIo
1 - ATA DE 120! SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
3! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA soa
LEGISLATURA, EM 13 DE AGOSTO DE 1997

1-Abertura da sessão
11- Leitura e assinatura da ata da sessão

anterior
111- Leitura do expediente

MENSAGENS

N2 909/97 - Do Poder Executivo, submete
à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n2 346, de 11 de junho de 1997,
que renova a permissão outorgada à JPB - Em
presa Jomalística Uda., da cidade de Lages, Es-
tado de Santa Catarina.......................................... 23320

N2 910/97 - do Poder Executivo, relativa ao
texto da Convenção Internacional para Proteção
de Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de
1961, revista em Genebra, em 10 de novembro
de 1972 e 23 de outubro de 1978. •.•...........•.....•... 23321

MOÇÃO DE APOIO

- Da Senhora Diretora do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação na Rede Pública de
Ensino do Estado de Santa Catarina - SINTE, re
ferente ao substitutivo ao PL n2 1.151/95, da De-
putada Marta Suplicy. 23322

OFíCIOS

NR 967/97 - Do Excelentíssirno Senhor Cons.
Porfírio Peixoto, Presidente em exercício do Tribunal
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referen-
te à Emenda Aglutinativa 0219 à PEC n2173195...... 23322

N2 17/97 - Do Excelentíssimo senhor Aris
tides Pereira da Luz, Presidente da Câmara de
Vereadores de Taquaruçu do Sul, referente a vo-
tação do Fundo de Estabilização FISCal................ 23323

N2 214197 - Do Senhor Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente do senado Federal,
comunicando a leitura das Mensagens n2s 441 a
443, de 1997-CN, que encaminham os Projetos de
Lei do Congresso Nacional nI1s 18, 19 e 20, de 1997. 23323

N2 312197 - Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, solicitando
a reconstituição do PL n2 2.353196......................... 23323

N2 171/97 - Do Senhor Deputado Rubem
Medina, Presidente da Comissão de Economia,

Indústria e Comércio, solicitando a inversão da
distribuição dada ao PL n2 1.509/96. .••.•....•..•..... 23323

N2 103197 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, solicitando que seja reexaminado
despacho dado ao PLP n2 112196. 23324

N2104197 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, comunicG:ndo que a referida Comis
são opinou pela inadequação financeira e orça-
mentária do PL 02 3.166197. 23325

NlI 105197 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Rnanças
e Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela inadequação financeira e orça-
mentária do PL nll 1.237/95. 23325

N2106197 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, comunicando que a referida Comis
são concluiu pela inadequação financeira e orça-
mentária do PL 02 4.484194. 23325

N2107197 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, comunicando que a referida Comis
são opinou pela inadequação financeira e orça-
mentária do PL 022.741197................................... 23325

N2108l97 - Do Senhor Deputado Luiz Car
los Hauly, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, comunicando que a referida Comis
são opinou pela inadequação financeira e orça-
mentária do PL 02 2.993197. 23325

N2 90197 - Do Senhor Deputado João Hen
rique, Presidente da Comissão de Viação e
Transportes, encaminhando a relação das propo
sições e tramitação na referida Comissão, ao tér-
mino do mês de julho último.................................. 23325

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Alcides Modesto e
Outros, requerendo sessão solene da Câmara
dos Deputados para o dia 23-9-97 000....... 23328

- Do senhor Deputado Nilson Gibson e
Outros, requerendo prorrogação de sessão para
homenagear o Professor Paulo Freire. 23329

- Do Senhor Deputado Pauderney Aveli
no, requerendo sessão solene para homena
gear os 25 anos da Rede Amazônica de Televi-
são......................................................................... 23329
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- Dos Senhores Deputados Talvane A1bu- preendida entre os Municípios de São Félix do
querque e Inocêncio Oliveira, requerendo sessão Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte, Bannach e
solene em homenagem aos 180 anos de emanei- Cumaru do Norte. Construção da estrada da g1e-
pação política do Estado de Alagoas. ..•...••....•...•.. 23329 ba sudoeste e região para escoamento da produ-

IV - Homenagem à União Nacional dos ção agrícoia local. Necessidade de novos investi-
Estudantes - UNE - ao ensejo do 6QR anlver· mantos no setor agrícola paraense. •.•..•...•..••..••.... 23354
Bário de fundação JOSÉ AUGUSTO - Recessiva política eco-

PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - nômica adotada peJo Governo Fernando Henri-
Convite aos Srs. Ricardo Cappelli, Presidente da que cardoso. 23355
União Nacional dos Estudantes - UNE, e João ALCIONE ATHAYDE - Requerimento de
Cláudio Todorov, Reitor da Universidade de Bra- convocação, pela Comissão de Seguridade So-
saia - UnB, para composição da Mesa Diretora... 23329 cial e Família, da Comissão Interínstituciona/ Na-

L1NDBERG FARIAS - Homenagem à cional de Avaliação do Ensino Médico - CINAEM
União Nacional dos Estudantes - UNE - ao eo- - para prestação de esclarecimentos sobre os re-
sejo do 6()2 aniversário de fundação. 23329 sultados alarmantes do relatório de avaliação do

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convite ao ensino médico no Brasil-1991 a 1997. .........••...• 23356
Senador José Sarney para composição da Mesa LUIZ CARLOS HAULV - Conveniência de
Diretora. Homenagem à União Nacional dos Es- eliminação das alíquotas interestaduais de co-
tudantes - UNE - ao ensejo do 6QlI aniversário mércio no País. ......•.....................•..••.....•..•....•.•...•. 23357
de fundação. 23331 DAlILA FIGUEIREDO - Apoio ao projeto

EDUARDO COELHO, ALDO ARANTES, do Governo Federal que estabetece a gratuidade
AUGUSTO NARDES, RICARDO GOMVDE, ES- para a emissão do registro civil de nascimento e
THER GROSSI, ALDO REBELO, SIMARA EUE- o assento de óbito, em tramitação na Comissão
RV, PEDRO VALADARES, WOLNEV QUEIROZ de Constituição e Justiça e de Redação da Câ-
- Homenagem ~ União Nac:ional~E~es rnara dos Deputados. 23358
- UNE - ao ensejO do 6Qll aniversário de fundação. 23331 JOSÉ MAURíCIO _ Críticas à política do

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - Governo Fernando Henrique Cardoso em relação
Homenagem à União Nacional dos Estudantes - rvidores 'b!' dos
UNE . do t:!nh • ersá' de f daçã 23349 aos se pu ICOS e aposenta • ••.•.•••.•••••. 23359

- ao ensejo ou- anlV no un o. OSCAR ANDRADE R .. dos . I-
PRESIDENTE (José Maurício) _ Associa- . - 8QOZljO agncu

- d P idên' às h restadas tares rondonientes com o recente Jançamento,
çao a res .~a . omenagens p pelo Governo Federal de medidas de estímulo à
pela Casa à Umao NacIonal dos Estudantes - ... ' .
UNE - ao ensejo do 6()R aniversário de fundação. agncultura braslletra. Co~nuação da luta em ta-
Agradecimento aos Parlamentares e convid.ados vor dos trabalhadores ruraIS•••.••.•:•..••.:.................. 23365
presentes. Votos de profícua gestão ao Presiden- WALTER PINHEIRO - Albitrariedades pra-
t D· da 'dade ticadas pelo Prefeito Itamar José de Oliveira c0n-
e e ;e~o~:nto' 23349 tra servidores públicos do Município de Rui Bar-

2 - ATA DA 121.1. SESSÃO DA CÃMARA bosa,~~ Bahia. Den~a _de corrupção
DOS DEPUTADOS, DA 3.1. SESSÃO LEGISlA- no In~ NacIOnal de ColonlZaçB? e Reforma
nVA ORDINÁRIA, DA soa LEGISLATURA, EM Agrária - INCRA, .no_Estado da Bahia, ~~te o
13 DE AGOSTO DE 1997 processo de avaliaçao para desapropnaçao de

1_ Abertura da sessão terras....:................................................................. 23366
11- Leitura e assinatura da ata da seuio SERGIO CARNEIRO - Aprovação. pela

anterior Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am-
111_ Leitura do expediente biente e Minorias, de substitutivo de autoria do

SALATIEL CARVALHO (Pela ordem) - En- orador referente ~~~ clonagem huma-
caminhamento, ao Ministério de Minas e Energia, na Defesa do finaí1ciamento púbfico de~ 23366
de requerimento de informações sobre denúncias ANTONIO JORGE - Comemoração da
de fraudes praticadas por distribuidoras de com- Festa de Nossa Senhora O'Aba<ia, em Taguatin-
bustíveis................................................................. 23353 98. Estado do Tocantins. 23367

IV'" Pequeno Expediente LíDIA QUINAN - Assinatura. pelos Gover-
OLAVIO ROCHA - Dificuldades enfrenta- nadores Maguito Vilela, do Estado de Goiás, e

das por trabalhàdores rurais na região do Muni- Cristovam Suarque, do Distrito Federal, de acor-
cípio de T.ucumã, Estado do Pará. Realização. do de cooperação mútua para viabilização da im-
pela Comissão Executiva do Plano de Recupe- plantação de rarnaJ do Gasoduto BrasiIJBolívia. .•• 23368
ração Econômico Rural da Lavoura Cacaueira - ADHEMAR DE BARROS FILHO - Comen-
CEPLAC - de investimentos na região com- tários sobre os artigos -Câncer no Congresso- e
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"PF indicia 39 por rombo de R$9,2 bilhões", publi- Homenagem póstuma ao líder estudantil amazo-
cados no jornal Folha de S.Paulo. ...•...•...•........... 23368 nense Thomas Meireles. 23378

ÁTILA LINS - Posição do Ministério das VALDECI OLIVEIRA - Crescimento do
Relações Exteriores em relação à vaga de repre- êxodo rural provocado pela inexistência de poIm-
sentação da América Latina na Organização das ca agrícola Descumprimento, pelo Presidente
Nações Unidas - ONU. 23370 Fernando Henrique cardoso, de promessas da

FÁTIMA PELAES - Rejeição, pelo Con- campanha eleitoral. 23379
gresso Nacional, de vetos presidenciais apostos JOÃO COSER - Supressão do c:ispositivo
a dispositivos sobre esterilização voluntária cons- inclurdo na Medida Provisória n2 1.539, de 1997,
tantas no projeto de lei sobre planejamento familiar. 23371 por ocasião de sua reedição, permissivo do fun-

FERNANDO GONÇALVES - Reflexos do cionamento do comércio em fins de semana........ 23379
Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de LUIZ ALBERTO - Parcialidade da Justiça
Janeiro, na crise do Estaleiro Verolme. Ações brasileira demonstrada na sentença proferida
das autoridades estaduais e da empresa Petróleo pela Juíza Sandra de Mello, do Distrito Federal,
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS - para revigora- desclassificatória do crime praticado pelos as-
mento do estaleiro. 23372 sassinos do índio pataxó Galdino Jesus dos

SIMÃO SESSIM - Encaminhamento à Co- Santos. 23381
missão de Desenvolvimento Urbano e Interior, de MOISÉS BENNESBY - Escalada do 'de-
proposta da Câmara Brasileira da Indústria da semprego no País.................................................. 23382
Construção no sentido da organização de siste- JOSÉ COIMBRA - Concessão ao médico
ma brasileiro de habitação. 23373 Antônio Vial, pelo Tribunal Superior do Trabalho,

NILSON GIBSON - Disponibilidade para da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no
encaminhamento à Justiça dos inquéritos poli- grau de Comendador. Falecimento de Dom José
ciais instaurados pela Polícia Federal para apura- AntOnio do Couto, Bispo Emérito da Diocese de
ção das fraudes e irregularidades praticadas pe- Taubaté, Estado de São Paulo.............................. 23382
los banqueiros do antigo Banco Econômico. ........ 23373 AUGUSTO CARVALHO - Falácia da redu-

ROBERTO PAULlNO - Homenagem pós- ção do chamado "Custo Bras"". 23384
tuma ao radialista Humberto Uns Rabello, de JOÃO FASSARELLA - Denúncia de cfesa-
João Pessoa, Estado da Paraíba 23374 parecimento de presos em Belo Horizonte, Esta-

FERNANDO FERRO - ·Carta Aberta" do de Minas Gerais................................................ 23385
apresentada ao Presidente da República pela MURILO DOMINGOS - Problemática dos
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multi- I de'de B '1 23385
laterais e o Pólo Sincical dos Trabalhadores Ru- panos sau no rasl : : .
rais do Submédio São Francisco sobre recome ANTONIO BRASIL - AnUncIO da presença
dação ao representante do Brasil junto ao aan: de representante~Gov~rrJOda Coréia do Norte
Mundial para adesão à proposta da comissão do no Congresso NacIOnal, dia 19 de agosto. 23388
Painel de Inspeção do referido banco, favorável à LAEL VARELLA - Necessidade de rejeição
investigação das ações do Banco Intemacional do projeto de lei que institui o aborto rIO País. ...... 23388
para Reconstrução e Desenvolvimento _ BIRb _ ENIO BACCI - Apresentação de projeto de
no processo de financiamento do Projeto de lei que institui o programa de prevenção de ano-
Reassentamento e lnigação de ltaparica, locaIi-- malias fetais em gestantes. 23389
zado na região do rio São Francisco, na divisa PAULO LUSTOSA - Aprovação de requeri-
dos Estados de Pernambuco e Bahia................... 23374 mento de convocação, pela Comissão de FJscali-

MARÇAL FILHO - Início da construção do zação Financeira e Controle da Câmara dos De-
Gasoduto BrasillBolívia e retornada das obras da pulados, do interventor da CAPEF - caixa de
ponte rodoferroviária entre os Municípios de Apa- Previdência dos Funcionários do Banco do Nor-
recida do Taboado, Estado do Mato Grosso do deste - para esclarecimento das providências
Sul, e Rubinéia, Estado de São Paulo. 23377 adotadas na solução do impasse entre os funcio-

LUIZ MAINARDI - Defesa de apuração das nários aposentados e a diretoria do BNB - Banco
'denúncias de irregularidades e favorecimento no do Nordeste do Brasil........................................... 23389
DETRAN, rIO Estado do Rio Grande do Sul.......... 23377 GERVÁSIO OLIVEIRA - Presença do Mi--

IVAN VALENTE - Elevado prejuízo repas- nistro Romildo Bueno de Souza, do Superior Tri-
sado ao T8$Ouro Nacional pelo antigo sistema' bunaI de Justiça, no I Encontro Internacional de
SIDERBRÁS: Críticas ao acordo celebrado pelas Magistrados da AmazOnia. em Macapá, Estado
'lideranças governistas em 'relação à lei eleitoral. . 23377 do Amapá............................................................... 23389

CLÁUDIO CHAVES - Transcurso do 6QlI, COSTA FERREIRA -Importância das fer-
aniversário da União Nacional dos Estudantes. rovias para o desenvolvimento do País. 23390
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COLBERT MARTINS - Matéria ·Concen- rança Pública - CONASP - e do Conselho Na-
tração de renda motiva muita discussão·, publica- cional de Chefes de Polícia na elaboração de
da pelo Jornal de Brasma.................................... 23391 propostas de reformulação da área policial. ...•..... 23397

AIRTON DIPP - Crise do comércio no es- HUMBERTO COSTA - Falecimento do so-
tado do Rio Grande do Sul decorrente da polftica ciólogo Herbert de Souza, o Betinho..................... 23398
econômica adotada pelo Governo Federal e da PAULO PAIM - Transcurso do 6()lI aniver-
majoração do Imposto sobre Circulação de Mer- sério da União Nacional dos Estudantes - UNE.
cadorias e SelViços - ICMS - determinada pelo Esclarecimentos sobre a previdência dos servido-
Governador Antônio Britto. 23391 res públicos. ...•.•......••............•...•...••...••.•..•.•........... 23399

SERAFIM VENZON - Falta de competitivi- CONFÚCIO MOURA - Desenvolvimento
dade do trigo nacional com o produto importado da pecuária no Estado de Rondônia. ReMndica-
pela deficiência dos transportes e pelas diferen- ção, pelos pecuaristas de Vilhena, de equilíbrio
ças de tratamento tributário e fiscal. ....................• 23393 das alíquotas do Imposto sobre Circulação de

ADÃO PREITO - Participação de ato pú- Mercadorias e Serviços - ICMS - com as do Es-
blico coordenado pela Articulação Nacional de tado de Mato Grosso. 23402
Mulheres Trabalhadoras Rurais - ANMTR - por SANDRO MABEL - Lançamento do livro
ocasião da passagem do Dia Nacional de Luta Aves de Goiânia, do Prof. José Hidasi, em Goiâ-
contra a Violência no Campo e pela Reforma nia, Estado de Goiás. 23402
Agrária, no Município de Alagaa Grande, Estado B. SÁ - Fórmula anacrônica usada por
da Paraíba. Transcurso do 1~ aniversário do as- candidatos ao pleito eleitoral de 1998................... 23403
sassinato da sindicalista Margarida Maria Alves. . 23393 PAULO CORDEIRO - Anúncio da realiza-

WOLNEY QUEIROZ - Transcurso dos 60 ção dos primeiros Jogos Mundiais da Natureza,
anos de fundação da UNE - União Nacional dos na Costa Oeste do Paraná, de 27 de setembro a
Estudantes - 13 de agosto. 23394 5 de outubro. ...............................•.......................... 23404

CARLOS AIRTON - Abandono, por pais de JOSÉ CARLOS LACERDA - Propósito do
famílias, de seus filhos em portas de educandá- projeto que cria o Sisterna de Rnanciamento Imo-
rios por falta de condições econômicas, no Esta- biliário - SFI. Expectativa da redução das taxas
do do Acre. Elevado índice de pobreza no Esta- de juros incidentes sobre os creditos imobiliários. 23405
do. Direcionamento, pelo Governo Estadual, de ARY KARA - Necrológio de D. José Antô-
projetos e recursos para a geração de emprego e nio do Couto, da Diocese do Município de Tauba-
renda...................................................................... 23394 té, Estado de São Paulo, e do jornalista José Pe-

RICARDO GOMYDE - Encaminhamento, dro Saturnino. 23406
ao Ministério da Educação e do Desporto, de re- VÂNIO DOS SANTOS - Repúdio ao veto
querimento de informações sobre alojamentos e aposto pelo Governador Paulo Afonso, do Estado
moradias estudantis. 23395 de santa catarina, ao projeto de lei acerca de se-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Contrariedade gurança bancária. ~o dá reunião realizada pela
às Medidas Provisórias n2s 1.563-7, de 1997, re- Comissão de Frnanças e Tributaçãd, da Casa,
ferente à incidência do Imposto de Renda na fon- para discussão do Projeto de Lei n2 50, de 1995,
te sobre rendimentos de benefICiários residentes sobre instituição de política nacional de seguran-
ou domiciliados no exterior, e 1.566-5, de 1997, çabancária. ..........•................................................ 23408
sobre a exclusão do contrato celebrado entre o LEÔNIDAS CRISTINO - Liberação de re-
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico cursos ao Departamento Nacional de Estradas
e Social e a Companhia Docas do Rio de Janeiro de Rodagem - DNER - para o devido cumpri-
de exigências fixadas em lei ou ato dela decor- mento das metas estabelecidas pelo órgão. 23408
rente....................................................................... 23395 CANDlNHO MATTOS - Adoção, pelo Go-

PAULO FEIJÓ - Transcurso do aniversário vemo Federal, de medidas de combate ao déficit
do Município de Bom Jesus do ltabapoana, Esta- habitacional brasileiro. 23409
do do Rio de Janeiro. 23396 DÉRCIO KNOP - Exclusão das pequenas

CLÁUDIO CAJADO - Proliferação do den- escolas rurais dos benefícios da Resolução n2 3,
gue no Estado da Bahia. 23396 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

SEVERINO CAVALCANTI - Eleição de cação - FNDE, relativa aos critérios de distribui-
Manoel Carneiro Soares Cardoso, Delegado-Ge- ção das verbas do Programa de Manutenção e
ral de Polícia do Estado de Pernambuco, para a Desenvolvimento do Ensino FlI'ldamentaI- PMDE. 23409
Presidência do Conselho Nacional de Chefes de CORAUCI SOBRINHO - Criticas aos má-
Polícia. Princípios básicos de ação estabelecidos todos de ação oposicionista empregados pelo Lí-
no documento MCarta de São Paulo·. Importância der do Movimento dos TrabaJhadores Rurais
da participação do Conselho Nacional de Segu- Sem Terra, João Pedro Stédile. Conquistas do
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Governo Fernando Henrinque Cardoso. Desafios Ltda. - CAMILAS - Laranjeiras do Sul, Es~adõ ':lo
ao desenvolvimento nacional. 23410 Paraná 23430

ITAMAR SERPA - Conce,io de fidelidade GERALDO PASTANA (Pela ordem) -
partidária em face do desligamento do Governa- Aprovação, pela Câmara de Vereadores de Be-
dor Vitor Buaiz, do Estado do Espírito Santo, do lém, Estado do Pará, da criação do Fundo Muni-
Partido dos Trabalhadores. 23412 cipal de Solidariedade para Geração de Empre-

JOÃO MENDES - Problemática do sistema gos e Renda (Projeto Ver-o-Sol). 23431
educacional brasileiro............................................ 23413 CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Incon-

USHITARO KAMIA - Homenagem à joma- forrnidade com decil~ão do Poder Judiciário do
M· k K . 34 4 Distrito Federal de desqualificação do crime co-lista e escritora itsu o aWaJ. 2 1

FAUSTO MARTELLO _ Necessidade de metido contra o índio pataxó Galdino Jesus dos

maior apoio governamental à educação básica..... 23415 SantoÁLvÃRõ·..GAü·D~Nciõ ..·NETõ..{·p~i~ ..~·;_ 23432

NELSON MARQUEZELLI - Apoio à reivin- dem) _ Adoção de medidas, pelo Governo Fede-
dicação de comerciantes estabelecidos ao longo ral, para soluções dos problemas dos bataticulto-
da BR-153, de desativação da Balança para Pe- 23432
sagem de Veículos Transportadores de Cargas res dopE:~a:~ :1~;~~~p~i~·~~d~~)·~·H·~~~~~-
instalada na referida rodovia, no Município de Co- 23417 gem à União Nacional dos Estudantes _ UNE-
mendador Gomes, Estado de Minas Gerais. ........ . d na' •. d f d - H

ao ensejo o 6u- amversano e un açao. ome-
JORGE TADEU MUDALEN - Regozijo nagem póstuma ao sociólogo Herbert de Souza,

com a assinatura de contrato entre a Petróleo o Betinho. Repúdio à decisão judicial de desquali-
Brasileiro S.A. - Petrobrás, a empresa boliviana ficação do crime praticado por jovens brasilien-
Yacimientos Petrolíferos Fiscales e empresários ses contra o índio pataxó Galdino Jesus dos San-
para construção do Gasoduto Brasil-Bolívia......... 23417 tos. Solidariedade aos Prefeitos Municipais do

JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS - Estado de Goiás pela mobilização contra o Fundo
Posição da Confederação Nacional do Transpor- de Estabilização Fiscal- FEF. 23433
te no âmbito da Conferência Internacional para PAULO CORDEIRO (Pela ordem) - Aper-
Integração e Desenvolvimento, realizada em São feiçoamento, pela Câmara dos Deputados, do
Paulo - julho de 1997............................................ 23418 projeto de lei sobre instituição do Sistema Finan-

ARTHUR VIRGíLIO - Importância da pror- ceiro Imobiliário - SFI. 23436
rogação do Fundo de Estabilização Fiscal- FEF. 23421 EDINHO BEZ (Pela ordem) - Continuidade

V - Grande Expediente dos trabalhos da Comissão Especial destinada
PAULO ROCHA - Efeitos negativos do ao exame da proposta de reforma do Sistema

Plano Real. Queda da confiabilidade popular no Tributário Brasileiro................................................ 23437
referido Plano. Redução, pelo Governo Fernando PAULO GOUVÊA (Pela ordem) -Inadmis-
Henrique Cardoso, dos investimentos na área so- sibilidade de transformação da Contribuição
cial. Canalização de recursos públicos para o se- Provisória sobre Movimentação Financeira -
tor financeiro em detrimento das necessidades CPMF - em imposto permanente. 23437
da população brasileira. Protesto contra privatiza- PAULO MOURÃO (Pela ordem) - Conve-
ção de estatais. Repúdio ao tratamento dispensa- niência de aprovação pela Câmara dos Deputa-
do pelo Governo Federal à região amazônica. dos, em segundo turno, da proposta governa-
Publicação, pelo jornal O Estado de S. Paulo, de mental de prorrogação do prazo de vigência do
pesquisa sobre o comportamento do Partido dos Fundo de Estabilização Fiscal - FEF. Necessida-
Trabalhadores e da base governista com relação de de realização da reforma administrativa. ......... 23438
ao desempenho do Governo Fernando Henrique AGNELO QUEIROZ (Pela ordem) - Neces-
Cardoso. 23422 sidade de garantia, pela Câmara dos Deputados,

EURípEDES MIRANDA - Necessidade de dos recursos necessários à conquista, pelo País,
mudanças no sistema de segurança pública bra- da auto-suficiência na produção de vacinas. ........ 23438
sileira. 23425 MARTA SUPLlCY (Pela ordem) - Pretendi-

ANIVALDO VALLE (Pela ordem) - Falta de da criação do Estado de São Paulo do Sul. Enca-
critérios na distribuição dos recursos da CPMF - minhamento de requerimento de informações ao
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi- Ministério da Agricultura e do Abastecimento so-
nanceira. .. 23429 bre os recursos destinados à região sudoeste do

HERMES PARCIANELLO (Pela ordem) - Estado de São Paulo pelo Programa Nacional de
Congratulações ao Presidente da Conab, Francisco Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.. 23439
Sérgio Turra, pelo empenho na solução dos pro- COLBERT MARTINS (Pela ordem) - Noti·
blemas da Cooperativa Mista Laranjeiras do Sul ciário a respeito de ocorrência de deflação no
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País. Necessidade de desmistificação do comba- HAULY, PEDRO VALADARES, JOSÉ LOUREN-
te à inflação. Maior atenção ao bem-estar do ci- ÇO, INÁCIO ARRUDA. 23446
dadão brasileiro. 23439 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

ALDO ARANTES (Como Líder) - Elabora- mento da discussão. 23452
ção, pela Casa, de nova legislação eleitoral. 23440 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

FERNANDO GABEIRA (Como Líder) - SÉRGIO MIRANDA. 23452
Anúncio de impedimento, pela Justiça, da co- Usaram da palavra para encaminhamento
brança de pedágio na BR-124, na região dos La- da votação os Srs. Deputado SÉRGIO MIRAN-
gos, Estado do Rio de Janeiro. 23441 DA, HUMBERTO COSTA...................................... 23453

GERSON PERES (Pela ordem) - Apresen- Usou da palavra a SrJ!. Deputada YEDA
tação de projeto de lei que dispõe sobre a obriga- CRUSIUS, Relatora da matéria. 23455
toriedade da reserva de 10% das vagas nas câ- PRESIDENTE (Michel Temer) - Convoca-
maras escuras do setor de radiologia do SUS - Sis- ção dos Srs. Deputados ao plenário. 23456
tema Único de Saúde - para os deficientes visuais. . 23441 Usaram da palavra para orientação das

PEDRO HENRY (Pela ordem) - Anúncio respectivas bancadas os Srs:.Deputados ARLlN-
de formalização do "Grupo Parlamentar de Apoio DO VARG~S, ODELMO LEAO, PEDRO VA'0-
aos Municípios da Faixa de Fronteira". 23442 DARES, SERGIO ~IRANDA, LUIZ BUAI~, AE-

WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Urgente CIO NEVES, ~ARCISIO PERONDI, INOCENCIO
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito OLIVEIRA, LUIS EDUA~DO ::. 23456
destinada à apuração de irregularidades no âmbi- PRESIDENTE (M~hel Te~~r)_ - Votaçao
to da Confederação Brasileira de Futebol - CBF da Proposta de Emenda a Constltulçao n2 449-B,
- e da área de arbitragens. 23443 de 1997, em segundo turno, ressalvados os des-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Inclusão taques ; :.......... 23458
da matéria na Ordem do Dia da próxima semana. 23445 Usaram da palavra para onentaçao das

VI- Ordem do Dia respecti~as bancadas os Srs. Deputados ODEL-
. . _ MO LEAO, MARCONI PERILLO, HUMBERTO

PRE?I~ENTE (M,:hel TemerJ - Dlscussao, COSTA, WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAS,
em turno unJ~o,_do Projeto d~ Lei n2 ~.242, ?e ODELMO LEÃO, MARCONI PERILLO, INOCÊN-
1997~. q~e .dls~~ so~re 0_ Slste~~ .Flnanc~lro CIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, MARCONI
~m~blháno, InstitUI a ah~n_aç~o fiduclana da cOIsa PERILLO, PEDRO VALADARES, ODELMO LEÃO. 23458
Imovel e dá outras prOVidencias. 23445 U d I I de .

NILSON GIBSON (Pela ordem) _ Excelên- sou a pa avra pe a or m, para registro
. do d h d C . - d C r' - de voto, o Sr. Deputado PEDRO HENRY. 23458

cla . esempen o _a omlssao e ons ItUlçaO Usaram da palavra para orientação das
e Justiça e de Redaçao :.: ~. 23445 respectivas bancadas os Srs. Deputados Luís

JOSÉ CHAVES (Pela ordem) - Sohcltaçao EDUARDO WAGNER ROSSI ODELMO LEÃO
à Mesa de prazo para apresentação do parecer PEDRO VÁLADARES INOC~NCIO OLIVEIRA'
em substituição à Comissão EspeciaL................ 23446 MARCONI PERILLO, àDELMO LEÃO, ARLINDO

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi- VARGAS, HUMBERTO COSTA, PEDRO VALA-
mento da solicitação do Deputado José Chaves.. 23446 DARES, LUís EDUARDO, MARCONI PERILLO,

PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua- WAGNER ROSSI, ARLINDO VARGAS, MARCO-
ção da discussão, em turno único, do Substitutivo NI PERILLO. 23458
do Senado ao Projeto de Lei n2 3.710-D, de Usou da palavra pela ordem, para registro
1993, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 23446 de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA. 23459

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- Usaram da palavra para orientação das
mento para retirada da Ordem do Dia do Substi- respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
tutivo do Senado ao Projeto de Lei n23.710-D, de CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, MAR-
1993, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. CONI PERILLO...................................................... 23459
Votação e aprovação do requerimento. 23446 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Discussão, de voto, o Sr. Deputado BENITO GAMA. 23459
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Usaram da palavra para orientação das
Constituição n2 449-C, de 1997, que altera dispo- respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
sitivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições CÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO COSTA, SI-
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela MARA ELLERY...................................................... 23459
Emenda Constitucional de Revisão n2 1, de 1994. 23446 Usou da palavra pela ordem, para registro

Usaram da palavra para discussão os Srs. de voto, o Sr. Deputado JOSÉ ROCHA. 23460
Deputados SÉRGIO MIRANDA, ISRAEL PINHEI- Usaram da palavra para orientação das
RO, ARNALDO FARIA DE SÁ, LUIZ CARLOS respectivas bancadas os Srs. Deputados CELSO
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RUSSOMANO, ODELMO LEÃO, LUís EDUAR- caput do art. 71, constante do art. 1~ da Proposta
DO, PAULO ROCHA, MÁRCIO REINALDO MO- de Emenda à Constituição n2 449, de 1997.......... 23468
RElRA, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY, Usou da palavra para encaminhamento da
HUMBERTO COSTA............................................. 23460 votação o Sr. Deputado SÉRGIO MIRANDA........ 23468

Usou da palavra pela ordem, para registro Usaram da palavra pela ordem, para regis-
de voto, o Sr. Deputado COLBERT MARTINS. .... 23460 tro de voto, os Srs. Deputados CESAR BANDEI-

Usaram da palavra para orientação das RA, MALULY NETTO. 23469
respectivas bancadas os Srs. Deputados SIMARA Usou da palavra a Srf. Deputada YEDA
ELLERY, MARCONI PERILLO, LUís EDUARDO... 23460 CRUSIUS, Relatora da matéria. 23469

Usaram da palavra pela ordem, para regis- Usou da palavra para encaminhamento da
tro de voto, os Srs. Deputados HERMES PAR- votação o Sr. Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 23469
CIANELLO, PAES LANDIM. 23460 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra para orientação da respecti- respectivas bancadas os Srs. Deputa~ AR~INDO

va bancada o Sr. Deputado PIMENTEL GOMES.... 23460 VARGAS, LUI.Z BUAIZ, ODELMO ~EAO, SERGIO
Usou da palavra pela ordem, para registro MIRANDA, AECIO NEVES,.DARCISIO PERONDI,

de voto, o Sr. Deputado CORAUCI SOBRINHO. . 23460 INOCÊNCIO OLIVEIRA, LUIS EDUARDO.............. 23469
Usaram da palavra para orientação das PR.ESIDENTE (Michel Temer) - Votação

respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- da maténa. 23470
BERTO COSTA, PIMENTEL GOMES. 23461 Usaram da palavra para orientação das

Usou da palavra pela ordem, para registro respectiyas banca~as os Srs. Deputados ODEL-
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 23461 MO LEAO, INOCENCIO _OLlVEI~A, MARCONI

Usaram da palavra para orientação das PERILLO, ODELMO LEAO, LUIS EDUARDq,
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO- AÉCIO NEVES, HUMBERT~ COSTA, DARCI-
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, JOANA SIO PERONDI, ODELMO LEAO, MARCONI PE-
DARC, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, RILLO..................................................................... 23471
JOANA DARC, ARLINDO VARGAS, RONALDO Usaram da pal~vra pela !?rdem os Srs. De-
CEZAR COELHO ROMMEL FEIJÓ JOSÉ ANí- putados ODELMO LEAO, INOCENCIO OLIVEIRA. 23471
BAL JOANA DARC RONALDO CEZAR COE- PRESIDENTE (Michel Temer) - Cancela-
LHO INOCÊNCIO ÓLlVEIRA ARLINDO VAR- mento da votação em virtude de defeito verificado
GAS' PIMENTEL GOMES JOANA DARC INO- no painel eletrônico................................................ 23471
CÊNelO OLIVEIRA : :........ 23461 Usaram da palavra para orientação das ras-

. pectivas bancadas os Srs. Deputados HUMBERTO
Usou da palavra pela ordem, para registro COSTA, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO,

de voto, a S.... Deputada VANESSA FELlPPE. ..... 23462 MARCONI PERILLO, DARCíSIO PERONDI, HUM-
Usou da palavra pela ordem aS Deputa- BERTO COSTA, MARCONI PERILLO.................... 23471

da JOANA DARC :..... 23462 Usou da alavra ela ordem o Sr. De uta-
Usou da palavra pela ordem, para registro • p p p

de voto o Sr. O utado JOSÉ THOMAZ NONÔ.. 23462 do DARCISIO PERONDI.. : :.......... 23471
,ep . _ Usaram da palavra para onentaçao das

. Usou da palavra para onentaçao da res- respectivas bancada os Srs. Deputados ODEL-
pectlva bancada o Sr. Deputado RONALDO CE- MO LEÃO, MARCONI PERILLO, ARLINDO VAR-
ZAR COELHO ;..... 23462 GAS, HUMBERTO COSTA, LUís EDUARDO,

Usou da palavra pela ordem o Sr. HELIO MARCONI PERILLO, DARCíSIO PERONDI. ....... 23471
ROSAS. 23462 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorroga- do ODELMO LEÃO................................................ 23472
ção da sessão por uma hora................................. 23462 PRESIDENTE (Michel Temer) - Retomada

Usaram da palavra para orientação das do processo de votação. 23472
respecti~as banca~as os Srs. Deputados 9DE~- Usaram da palavra para orientação das
MO LEAO, INOCENCIO OLIVEIRA, JOSE ~NI- respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
BAL, ARLINDO VARGAS, ODELMO LEAO, MO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
WALTER PINHEIRO. 23463 PERILLO, WAGNER ROSSI, HUMBERTO COS-

PRESIDENTE ({Michel Temer) - Encerra- TA, MARCONI PERILLO, INOCÊNCIO OLlVEI-
mento da votação. 23463 RA, DARCíSIO PERONDI, ALEXANDRE CAR·

Aprovação da Proposta de Emenda à DOSO, AÉCIO NEVES.......................................... 23472
Constituição n2 449-C, de 1997, em segundo turno. 23463 Usou da palavra pela ordem, para registro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- de voto, a S.... Deputada VANESSA FELlPPE. ..... 23472
mento de Destaque para Votação em Separado Usaram da palavra para orientação das
para suprimir a expressão "prioritariamente" no respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM-



23513

23516

23515

23514

23513

23513

23514

23514

PRESIDENTE (Michel Temer) - Deferi-
mento da solicitação de retirada do destaque .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Destaque
para Votação em Separaqo para supressão da
expressão "excluída a parcela referida no art. 72,
inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" no caput do art. 32 da Proposta de
Emenda à Constituição n2 449, de 1997 .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado SÉRGIO MIRANDA. .

Usou da palavra a Sf! Deputada YEDA
CRUSIUS, Relatora da matéria .

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

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALE
XANDRE CARDOSO, ARLINDO VARGAS,
ODELMO LEÃO, SÉRGIO MIRANDA, MARCONI
PERILLO, WAGNER ROSSI, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, LUís EDUARDO, ODELMO LEÃO, MAR-
CONI PERILLO, WAGNER ROSSI. .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados WAG
NER ROSSI, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA
ELLERY, MARCONI PERILLO .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, HUMBERTO
COSTA .
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BERTO COSTA, ODELMO LEÃO, MARCONI RICARDO IZAR, GERSON PERES, SILAS BRA-
PERILLO, JOANA DARC, MARCONI PERILLO, SILEIRO, CIDINHA CAMPOS, ESTHER GROS-
ARLINDO VARGAS, RONALDO CEZAR COE- SI, MARIA LAURA, ROBERTO PESSÓA, TELMA
LHO, HUMBERTO COSTA, MARCONI PERILLO.. 23472 DE SOUZA, RENATO JOHNSSON, EMERSON

Usaram da palavra pela ordem, para retifi- OLAVO PIRES E OUTROS, OS SRS. LíDERES,
cação de voto, os Srs. Deputados DÉRCIO CORIOLANO SALES, SALATIEl CARVALHO. 23481
KNOP, NILSON GIBSON...................................... 23473 VII- Encerramento

Usaram da palavra para orientação das 3 - ATA DA 122- SESSÃO DA CÂMARA
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NO-
BERTO COSTA, SILVIO TORRES. 23473 TURNA, DA 3" SESSÃO LEGISLATIVA ORDI-

Usou da palavra pela ordem, para registro NÁRIA, DA 51)!. LEGISLATURA, EM 13 DE
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. 23473 AGOSTO DE 1997

Usaram da palavra para orientação das 1- Abertura da sessão
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- 11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
BERTO COSTA, MARCONI PERlllO, ROBSON anterior
TUMA, HUMBERTO COSTA, INOCÊNCIO OLl- 111- Leitura do expediente
VEIRA. 23473 IV - Ordem do Dia

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado PRESIDENTE (Michel Temer) - Continua-
ALEXANDRE CARDOSO...................................... 23473 ção da votação, em segundo turno, da Proposta

Usou da palavra pela ordem, para registro de Emenda à Constituição na 449-C, de 1997,
de voto, o Sr. Deputado LIMA NETTO.................. 23474 que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato

Usaram da palavra para orientação das das Disposições Constitucionais Transitórias, in-
respectivas bancadas os Srs. Deputados HUM- troduzidos pela Emenda Constitucional de Revi-
BERTO COSTA, RONALDO CEZAR COELHO, são na 1, de 1994. 23513
ARLINDO VARGAS, MARCONI PERILlO. 23474 SÉRGIO MIRANDA - Requerimento de re-

Usaram ,!a palavra pela ordem os Srs. De- tirada do destaque para a expressão "e despesas
putados INOCENCIO OLIVEIRA, ALEXANDRE orçamentárias associadas a programas de rele-
CARDOSO............................................................. 23474 vante interesse econômico e social". 23513

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANíBAL, WAGNER ROSSI, RONALDO CEZAR
COELHO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARLINDO
VARGAS. 23475

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LAEL VARELLA. •........... 23475

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INO-
CÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO. 23475

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados PIMENTEL GOMES, MARTA SUPUCY. 23475

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL-
MO LEÃO, WAGNER ROSSI................................ 23476

Usou da palavra pela ordem a Sr-' Deputada
MARTA SUPLlCY.................................................. 23476

PRESIDENTE «Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 23476

Usaram da palavra para registro de voto,
os Srs. Deputados NESTOR DUARTE, LEÓNI-
DAS CRISTINO, EULER RIBEIRO. 23476

PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten-
ção do texto destacado. 23476

Apresentação de proposições: VALDECI
OLIVEIRA, BASíLIO VILLANI, JÚLIO CESAR,
JAIR BOLSONARO, JOSÉ PIMENTEL, PAULO
PAIM, RICARDO GOMYDE, LEÓNIDAS CRISTI
NO, JOÃO MELLÃO NETO, PAULO MOURÃO,
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Usou da palavra para orientação da res- Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. . 23516 pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO

Usou da palavra pela ordem, para registro LEÃO. 23518
de voto, o Sr. Deputado RICARDO RIQUE. 23516 MARCONI PERILLO (Pela ordem) - Refla-

Usou da palavra para orientação da respecti- xos benéficos da flexibilização do monopólio es-
va bancada o Sr. Deputado ARLINDO VARGAS. 23516 tatal do petróleo. 23519

ALEXANDRE CARDOSO - Requerimento RONALDO CEZAR COELHO (Pela ordem)
de retirada do quarto destaque, de autoria do - Excelência do desempenho da Petrobrás. 23519
PSB, para supressão do art. 4\!............................. 23516 Usaram da palavra pela ordem os Srs.

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Deputados INÁCIO ARRUDA, ODELMO LEÃO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA......................................... 23516 MARCONI PERILLO, ARNALDO MADEIRA. 23519

Usaram da palavra para orientação das Usou da palavra pela ordem, para registro
respectivas bancadas os Srs. Deputados ARLlN- de voto, o Sr. Deputado AÉCIO DE BORBA......... 23519
DO VARGAS, HUMBERTO COSTA..................... 23516 Usaram da palavra para orientação das

HUMBERTO COSTA (Pela ordem) - Inda- respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR-
gação à Mesa sobre pauta das próximas sessões CONI PERILLO, SIMARA ELLERY....................... 23519
da Casa. 23516 PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta menta da votação. 23520
ao Deputado Humberto Costa............................... 23516 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado MARCONI PERILLO. 23520
DARCíSIO PERONDI............................................ 23516 PRESIDENTE (Michel Temer) - Manuten-

Usaram da palavra para orientação das ção do texto destacado.......................................... 23520
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- Dispensa da votação da redação final da
MO LEÃO, MARIA ELVIRA. 23517 matéria. 23525

Usou da palavra pela ordem, para registro Encaminhamento da Proposta de Emenda
de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA. 23517 à Constituição n2 449-B, de 1997, ao Senado Fe-

Usaram da palavra para orientação das deral. 23525
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- Usou da palavra pela ordem, para registro
CONI PERILLO, Luís EDUARDO, PEDRO VA- de voto, o Sr. Deputado JOSÉ BORBA. 23525
LADARES, ODELMO LEÃO. 23517 V - Encerramento

Usou da palavra pela ordem, para registro 4 - ATOS DO PRESIDENTE
de voto, o Sr. Deputado EDUARDO COELHO..... 23517 a) Exoneração: Francisco Tadeu Garde-

PEDRO VALADARES (Pela ordem) - Na- sani Luz................................................................. 23542
cessidade de modernização do sistema de vota- b) Dispensa: Mábir Santos, Ricardo de
ção eletrônica da Casa.......................................... 23517 Moura Lopes, Rogério Ventura Teixeira, Sílvio de

PRESIDENTE (Michel Temer) - Resposta Sousa Silva............................................................ 23542
ao Deputado Pedro Valadares. 23517 c) Nomeação: Evilásio Ferraz. 23542

Usaram da palavra para orientação das d) Designação por Acesso: Cássia Mafra
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- Martins de Ramos Barros, Donizeti Mariano Pas-
CONI PERILLO, LUís EDUARDO. 23517 sos, Gláucia Aparecida Pimentel Ulhoa Ferreira,

Usou da palavra pela ordem, para registro Jane Mary, Jorge Maluf, José Pereira Neto, Ju-
de voto, o Sr. Deputado BENITO GAMA. 23517 liana de Lacerda Messere Romancine, Márcio

Usaram da palavra para orientação das Santos, Mônica Lopes Rodrigues Moreno, Mábir
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAR- Santos, Néjea Nívea de Andrade Madruga, Ricar-
CONI PERILLO, HUMBERTO COSTA, Luís do de Moura Lopes, Rita de Cássia Spínola Cos-
EDUARDO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI ta da Silva, Rogério Fernandes da Silva, Rogério
PERILLO, INOC~NCIO OLIVEIRA. 23517 Ventura Teixeira, Sílvio de Sousa Silva, Tarcísio

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado Manoel da Rocha................................................... 23543
MARCONI PERILLO.............................................. 23518 5 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
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c) Comissão de Desenvolvimento Urbano e Legislação sobre Direitos Autorais e dá outras
Interior, n28, em 13-8-97....................................... 23554 providências", n21, em 13-8-97. 23554
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10 - COMISSÕES

Ata da 120â Sessão solene, matutina
em 13 de agosto de 1997

Presidência dos Srs. Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti
2R Vice-Presidente; José Maurício, 12 Suplente de Secretário;

Neiva Moreira, § 2R do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO
(10 Horas e 30 minutos)

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Declaro 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. JOSÉ MAURfcIO, servindo como 2.!l Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo
como 12 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N.!l909

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n2 346, de 11 de junho de 1997,
que renova a permissão outorgada à JPB - Empre-

sa Jornalística Ltda, para explorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina".

Brasília, 12 de agosto de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N.!l 155/MC

Brasília, 5 de agosto de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n2 346, de 11 de junho de 1997, pela
qual renovei a permissão outorgada à JPB - Empre
sa Jornalística Ltda., pela Portaria MC n2 223, de 12
de novembro de 1981, publicada no Diário Oficial
da União em 16 subseqüente, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o ins
truído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 32 do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n2 29106.001006/91, que lhe deu origem.

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

PORTARIA N.!l346, DE 11 DE JUNHO DE 1997

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.



Brasília, 8 de agosto de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto a Vossa Excelência, em anexo, o tex

to da Convenção Internacional para a Proteção de
Obtenções Vegetais, de 1978 (Ata de 1978), admi
nistrada pela União Internacional para a Proteção de
Obtenções Vegetais (UPOV), organismo especializa
do da ONU, com sede em Genebra.

2. A Convenção tem por objetivo promover a
proteção de novas variedades vegetais nos países
parte mediante o reconhecimento de instituto "sui
generis" de propriedade intelectual para cultivares.
Segundo o entendimento deste Ministério - compar
tilhado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to, pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Turis
mo e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia -, a Ata de
1978 estabelece proteção equilibrada para as novas ob
tenções vegetais, em consonância com o padrão esta
belecido pela Lei de Proteção de Cultivares, sancionada
por Vossa Excelência, em 25 de abril do corrente.

3. O referido instrumento permite que o cultivar
protegido em um país da referida Ata seja também
protegido no território dos demais signatários da
Convenção, sem que isso implique obrigações adi
cionais para os agricultores nacionais, que poderão
seguir com práticas disseminadas no campo, tais
como a troca e a produção própria de sementes. A
Convenção beneficia os obtentores de cultivares na
cionais, que dominam a tecnologia da agricultura
dos trópicos e não têm suas variedades vegetais
protegidas no exterior, porém não gera ônus para o
agricultor, em particular o pequeno e médio produtor.

4. Conforme estipula aquela Ata, um país po
derá aderir à Convenção de 1978 somente se dispu
ser de legislação interna sobre a matéria compatível
com o padrão de proteção estabelecido pela UPOV.
O Brasil já submeteu formalmente seu regulamento
interno àquela Organização para exame pelo Conse
lho da UPOV, com resultados positivos. Não foram
identificadas dificuldades substantivas para que fos
se aprovada a legislação brasileira.

5. Cabe assinalar que a adesão do Brasil à
Convenção Internacional para a Proteção de Obten
ções Vegetais, de 1978 implicará, necessariamente,
o ingresso do país na UPOV, principal foro interna
cional para discussões sobre a matéria. A Organiza
ção, que reúne os principais países agrícolas, inclu
sive nossos parceiros do Mercosul, conta com qua-

EM N2 293/MRE

MENSAGEM N2 910

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,

inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à eleva
da consideração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o texto da Convenção
Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais,
de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em
10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978.

Sérgio Motta.

Aviso n!! 1.049 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 12 de agosto de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n!! 346, de 11 de junho de
1997, que renova a permissão outorgada à JPB 
Empresa Jornalística Ltda., da cidade de Lages, Es
tado de Santa Catarina.

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

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
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62, inciso 11, do Decreto n!! 88.066, de 26 de janeiro Brasília, 12 de agosto de 1997. - Fernando
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Henrique Cardoso.
Administrativo n!! 29106.001006/91, resolve:

Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 32,
da Lei n!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 16 de novembro de 1991, a permis
são outorgada á JPB - Empresa Jornalística Ltda.,
pela Portaria n!! 223, de 12 de novembro de 1981,
publicada no Diário Oficial da União em 16 subse
qüente, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

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

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

Art. 45! Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.



Diretoria do Sinte/SC

Arquive-se, por encontrar-se a matéria
pronta para a Ordem do Dia.

Em 13-8-97. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIOS
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dro técnico qualificado, com importante atuação no claração conjunta de imposto de renaa e direitv à
campo da cooperação técnica, o que poderá ser de nacionalidade no caso de estrangeiros que tenham
particular relevância na formação de serviço nacio~ como parceiro ou parceira cidadã ou cidadão brasileiro.
nal de proteção de cultivares, previsto pela nova Lei. O projeto de lei procura assegurar o legítimo di~

6. À luz do que precede, sugiro seja o texto da reito de cidadania, dignidade e respeito a milhares
Convenção Internacional para a Proteçaõ de Obten- de pessoas que são discriminadas por sua orienta-
ções Vegetais, de 1978 submetido para apreciação ção sexual.
legislativa com vistas a permitir a aprovação da ade
são do Brasil, para o que submeto a Vossa Excelên
cia projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.

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

Aviso n!2 1.050-SUPAR/C. Civil

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

Em 12 de agosto de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa ao texto da Convenção Internacional para a
Proteção de Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro
de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro
de 1972 e 23 de outubro de 1978.

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

MOÇÃO

Da Sr-. Diretora dos Trabalhadores em Edu
cação na Rede Pública de Ensino no Estado de
Santa Catarina - SINTE, nos seguintes termos:

MOÇÃO DE APOIO

A entidade que esta subscreve, apresenta Mo
ção de Apoio à aprovação do substitutivo ao projeto
de Lei n!2 1.151/95, da Deputada Federal Marta Su
plicy - PT/SP, que dispõe sobre a união civil entre
pessoas do mesmo sexo e está tramitando na Câ
mara Federal em Brasília.

Justificação

O projeto é uma importante adequação da le
gislação federal aos direitos do cidadão e da cidadã
que devem ser disciplinados, garantindo que pes
soas do mesmo sexo, solteiras, viúvas ou divorcia
das, possam registrar um contrato de parceria civil
em Cartório.

O projeto prevê ainda, o direito à herança, su
cessão, benefícios previdenciários, renda conjunta
para compra de imóvel, seguro saúde conjunto, de-

Do Exm!2 Sr. Cons. Portírio Peixoto, Presi
dente em exercício do Tribunal de Contas do Es
tado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:

Of. GP n!2 967

Porto Alegre, 17 de julho de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Exce

lência e, na oportunidade, a respeito da Emenda
Aglutinativa n!2 19 à PEC n!2 173/95, manifestamos
nossa desconformidade com a não inclusão dos car
gos efetivos dos Tribunais de Contas no rol daqueles
que terão critérios e garantias especiais para a de
missão dos servidores estáveis.

Os cargos efetivos dos Tribunais de Contas
exercem atribuições típicas das atividades exclusi
vas de Estado. Paralelo com as carreiras previstas
na citada emenda, são essenciais para os fins vitais
e serviços públicos necessários do Estado.

Excluir esses servidores estáveis dos critérios
e gélrantias especiais asseguradas nessa Emenda
ao controle interno, implica romper o equilíbrio do
sistema de controle do Estado, fragilizando os Órgãos
de Estado auxiliares do controle externo, que são
essenciais na fiscalização do cumprimento dos prin
cípios informadores da Administração Pública e ado
tados na Constituição Federal.

Por estas razões, o Tribunal de Contas do Rio
Grande do Sul solicita de Vossa Excelência a presti
mosa e imprescindível colaboração no sentido de in
cluir-se naquela emenda os cargos efetivos do con
trole externo.

Ao ensejo, envio a Vossa Excelência minhas
cordiais saudações. - Cons. Portírio Peixoto, Presi
dente em exercício.
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Arquive-se, tendo em vista que a ma
téria encontra-se na Ordem do Dia.

Em 13-8-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Exm2 Sr. Aristides Pereira da Luz, Presi
dente da Câmara Municipal de Vereadores de Ta
quaruçu do Sul, nos seguintes termos:

Ofício n.2 17/97

Taquaruçu do Sul, 16 de junho de 1997

Senhor Presidente,
A Câmara Municipal de Taquaruçu do Sul vem

à presença de Vossa Excelência e seus dignos pa
res que compõem esta Colenda Câmara Federal rei
vindicar e gestionar junto aos senhores Deputados
para que reflitam e pensem muito a respeito da apro
vação do Fundo de Estabilização Fiscal(FEF). Men
cionamos que se este projeto por ventura for aprova
do haverá uma queda significativa nos retornos do
Fundo de Participação dos Municípios e isto sem dú
vida irá acarretar uma perda desastrosa para as co
munidades, onde situam-se os problemas sócioeco
nomicos que precisam ser enfrentados diariamente.

Registramos que cerca de R$25 bilhões por
ano serão retirados aos cofres da União até 1999,
com aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal e
que nosso Município de pequeno porte perderá em
1997 cerca de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais)
ao qual poderia ser revertido em favor da população.

Diante do exposto, esperamos contar com a
compreensão dos Senhores Deputados quanto a
nossa reivindicação, colhemos a oportunidade para
enviar-lhes votos de elevada estima, admiração e
apreço.

Atenciosamente, - Aristides Pereira da Luz,
Presidente da Câmara de Vereadores.

Do Sr. Senador Antônio Carlos Magalhães,
Presidente do Senado Federal, nos seguintes
termos:

Of. n2 214/97-CN

Brasília, 5 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~ e, por seu alto intermédio, à

Câmara dos Deputados, que foram lidas na sessão
deliberativa ordinária do Senado Federal realizada
hoje, às quatorze horas e trinta minutos, as Mensa
gens n2s 441 a 443, de 1997-CN, que encaminham
os Projetos de Lei do Congresso Nacional n!!s 18, de
1997, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Or
çamento Fiscal da União, em favor do Ministério de
Minas e Energia, crédito suplementar no valor de

R$26.897.396,00, para os fins que especifica"; 19,
de 1997, que "autoriza o Poder Executivo abrir aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor de diversos órgãos, crédito suple
mentar no valor global de R$18.912.789,00, para os
fins que especifica"; e 20, de 1997, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédi
to suplementar no valor de R$4.120.720,00, para os
fins que especifica", e foram despachadas à Comis
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação.

Em anexo encaminho a V. E~ calendário para
tramitação dos projetos.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. E~
protestos de estima e consideração. - Senador An
tônio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

Ofício n.2 P-312/97-CCJR

Brasília, 24 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Venho por meio deste solicitar a reconstituição

do PL n2 2.353/96 de autoria do Poder Executivo
(MST n.2 859/96), que "dá nova redação ao art. 30 da
Lei n.2 6.915, de 31 de dezembro de 1973, que dis
põe sobre os registros públicos e acrescenta inciso
ao art. 12 da Lei n2 9.265, de 12 de fevereiro de
1996, que trata da gratuidade dos atos necessários
ao exercício da cidadania", por motivo de o mesmo
ter sido extraviado no gabinete do relator, Deputado
Jarbas Lima.

Certo de contar com a habitual atenção de
Vossa Excelência, renovo protestos de estima e
consideração. - Deputado Henrique Eduardo Al
ves, Presidente.

Defiro.
Em 13-8-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Rubem Medina, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Ofício n2171/97

Brasília, 15 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos regi

mentais, a inversão da distribuição dada ao Projeto



Brasília, 23 de julho de 1997

Senhor Presidente,
Refiro-me ao despacho proferido por V. Exl! em

2 de julho de 1997, em que foi deferida a apensa
ção do Projeto de Lei Complementar no!! 112, de
1996, ao Projeto de Lei Complementar n2 47, de
1991.

A justificação apresentada pelo autor do re
querimento de apensação, nobre Deputado Afonso
Camargo, foi no sentido de que a regulamentação
das sociedades de capitalização (PLP n2 112/96)
estaria inserida no contexto da matéria que seria
objeto da Comissão Especial destinada a regula
mentar o artigo 192 qa Constituição Federal (PLP
n2 47/91).

Ocorre, Senhor Presidente, que o PLP n9
112/96 sugere a oportunidade de se definir as
atividades das sociedades de capitalização, se
tor que ostenta atualmente invejável posição no
cenário de nosso mercado de capitais, ainda
com enorme potencial de crescimento em nosso
País.

Tendo em vista que a matéria objeto do PLP
n.!!. 47/91 deverá ficar circunscrita a normas de ca
ráter mais geral do Sistema Financeiro Nacional, so
licito a V. Exl! reexaminar o despacho para que o
PLP n2 112/96 prossiga em sua tramitação anterior à
apensação.

Cordiais saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Indefiro, por entender que a apensa
ção atendeu aos requisitos constantes do
art. 142 do Regimento Interno. Oficie-se à
Comissão Requerente.

Em 13-8-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

OF.P-No!! 103/97

Indústria e

Brasília, de maio de 1997

Oficie-se à Comissão Requerente, su
gerindo-lhe a forma de audiência, conforme
prevista no art. 140 do Regimento Interno,
solicitando, isto posto, a indicação da ques
tão sobre a qual deseja o pronunciamento
prévio da Comissão de agricultura e Política
Rural. Oficie-se à Comissão Requerente.

Em 13-8-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Comissão de Economia,
Comércio
Deputado Rubem Medina

Senhor Presidente,
Tendo sido designados por Vossa Excelência

para relatar o Projeto de Lei n2 1.509/96, do nobre
Deputado Nelson Marchezan, chamou-nos a aten
ção a possibilidade de um encaminhamento mais
correto e proveitoso para a referida Proposição.

De fato, dispõe o Projeto em tela sobre o PIa
no Plurianual para a Triticultura Nacional, matéria
envolvendo apreciação de mérito principalmente
sob os aspectos agronômicos e de política agrícola,
sem prejuízo do que, contudo, foi designado para
apreciação inicial desta Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, devendo apenas posteriormen
te seguir para apreciação da Comissão de Agricul
tura e Política Rural.

Ora, Senhor Presidente, levando em conta
que a competência regimental desta Comissão vai
tão-somente até a apreciação do mérito econômi
co da matéria - vale dizer, seus efeitos na ordem
econômica nacional -, salta aos olhos a pertinência
de que a análise dos aspectos técnicos específicos e
de política agrícola envolvidos - contidos na compe
tência regimental da Agricultura e Política Rural - se
jam enfrentados previamente à apreciação por esta
Comissão.

Ofício n2 /97
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de Lei n2 1.509/96 - do Sr. Nelson Marchezan, que Pelo exposto, oficiamos a Vossa Excelência
"dispõe sobre o Plano Plurianual para a Triticultura para que, se houver por bem, requeira à Presidência
Nacional", no sentido de que seja apreciado inicial- da Câmara dos Deputados, nos termos do inciso XX
mente na Comissão de Agricultura e Política Rural e, do art. 41 do Regimento Interno, a inversão da distri-
em seguida pela Comissão de Economia Indústria e buição do Projeto de Lei n5! 1.509/96, devendo então
Comércio, acatando as razões expostas no Ofício do o mesmo ser apreciado inicialmente pela Comissão
Deputado Paulo Ritzel, relator da referida proposição. de Agricultura e Política Rural, para apenas em se-

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina, guida ser objeto de análise na Comissão de Econo-
Presidente. mia, Indústria e Comércio.

Respeitosamente, - Deputado Paulo Ritzel,
Relator.
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OF.-P N2 104/97

Brasília, 6 de agosto de 1997.

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~ para os fins previstos no

art. 54, 11 do Regimento Interno, que esta Comissão
opinou pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n2 3.166/97, do Sr. Nilson Gibson.

Cordiais saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

OF.-P N2 105/97

Brasília, 6 de agosto de 1997.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~, para os fins previstos no

art. 54, 11 do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n2 1.237/95, do Tribunal Superior
Eleitoral.

Cordiais saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Of. P-n2 106/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~, para os fins previstos no

art. 54, \I do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei n2 4.484/94, do Sr. Valdir
Colatlo.

Cordiais saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Of. P-n2 107/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!., para os fins previstos no

art. 54, \I do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n2 2.741/97, do Sr. Welinton Fa
gundes.

Cordiais saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Of. P-n2108/97

Brasília, 6 de agosto de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!., para os fins previstos no

art. 54, 1\ do Regimento Interno, que esta Comis
são concluiu pela inadequação financeira e orça
mentária do Projeto de Lei n2 2.993/97, do Sr. Jair
Bolsonaro.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos seM
Quintes termos:

Ofício P-090/97

Brasília, 4 de agosto de 1997

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

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Exs!',
em anexo, a relação das proposições em tramitação
neste Órgão, ao término do mês de julho último.

Atenciosamente, - Deputado João Henrique,
Presidente.

PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO AO
TÉRMINO DO MÊS DE JULHO DE 1997

1 - EXPEDIENTE N2 001/95 - da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Maríti
mos, Fluviais e Pescadores - que "solicita a realiza
ção de Audiência Pública para discutir a liquidação
do L10yd Brasileiro, com a presença do Ministro dos
Transportes, do Ministro do Planejamento e Orça
mento, do Ministro da Fazenda, da Ministra da In
dústria e do Comércio, do Ministro-Chefe da Casa
Civil e do Secretário de Controle das Empresas Es
tatais". - Relator: Deputado Edson Ezequiel.

2 - EXPEDIENTE N2 001/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "requer que a Comissão de Viação e
Transportes acompanhe junto ao Ministério dos
Transportes, o andamento do Inquérito Administrati
vo instaurado para apurar as causas do acidente so
frido pelo navio N/M KRITI AMBER nas proximida
des do litoral paulista". - Relator: Deputado Mário
Martins.

3 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 479/97 - da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional (Mens. n2 535/97-PE) - que "apro
va o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Libanesa, em Bei
rute, em 4 de fevereiro de 1997". - Aguardando dis
tribuição.

4 - PROJETO DE LEI N,Q 5.993/90 (apensados
os PL n2s 1.190/88, 1.281/88, 2.702189, 952191,
1.027/91, 1.721/91, 2.872192, 3.037/92, 3.112192,
2.102196 e 2.800/97) - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a construção de logradouros, de edifí
cios de uso público e de veículos de transporte cole
tivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência física, nos termos dos arts.
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227, § 22, e 244 da Constituição". - Relator: Deputa
do Oscar Andrade.

5 - PROJETO DE LEI N2 3.571-A/93 (apenso o
PL n2 816/95) - do Sr. Fábio Feldmann e Outros 
que "altera disposições da Lei n2 8.374, de 30 de de
zembro de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obriga
tório de Danos Pessoais causados por embarcações
ou por sua carga e dá outras providências". - Rela
tor: Deputado Carlos Santana.

6 - SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJE
TO DE LEI N2 4.583-D, DE 1994, que Ndá nova reda
ção aos arts. 62, 28 e 31 da Lei n2 7.652, de 3 de fe
vereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da Pro
priedade Marítima". - Aguardando distribuição.

7 - PROJETO DE LEI N2 377-A/95 - do Sr. Ál
varo Valle - que "dispõe sobre atividade de motoris
ta profissional e dá outras providências". - Relator:
Deputado Philemon Rodrigues.

8 - PROJETO DE LEI N2 557/95 (apenso o PL
n2 689/95) - do Sr. Sérgio Arouca - que Ndispõe sobre
a mudança do nome do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro para Aeroporto Internacional Maestro Antô
nio Carlos Jobim". - Relator. Deputado José Egydio.

9 - PROJETO DE LEI N2 694/95 (apenso o PL
n2 1.974/96) - do Sr. Alberto Goldman - que "institui
as Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urba
no e dá outras providências". - Relator: Deputado
Pedro Henry.

10 - PROJETO DE LEI N2 780-A/95 - do Sr.
Luciano Zica - que "torna obrigatório o curso de dire
ção defensiva de primeiros socorros e de relações
humanas aos condutores de transporte rodoviário de
cargas e passageiros, e dá outras providências". 
Relator: Deputado Paulo Gouvêa.

11 - PROJETO DE LEI N2 941/95 - do Sr. Car
los Cardinal - que "dá nova redação ao artigo 80 da
Lei n2 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código
Nacional de Trânsito". - Relator: Deputado Mário
Martins.

12 - PROJETO DE LEI N2 1.388-A/95 - do Sr.
Júlio Redecker - que "cria o Programa de Seguran
ça Veicular - PROSEGVE, e dá outras providên
cias". - Relator: Deputado Carlos Nelson.

13 - OFíCIO S/N2J96 - do Sr. Luís Antônio Pe
reira da Silva - que "denuncia irregularidades no De
partamento de Polícia Rodoviária Federal- DPRF".
- Relator: Deputado Mauro Lopes.

14 - PROJETO DE LEI N2 2.066/96 - do Sr.
Elias Murad - que "toma obrigatório o Seguro contra
Terceiros para veículos com mais de 15 anos de fa
bricação". - Relator: Deputado Barbosa Neto.

15 - PROJETO DE LEI N2 2.133/96 - do Sr. 11
demar Kussler - que "proíbe a venda de bebidas al
coólicas e cigarros a menores de 18 anos e dá ou
tras providências". - Relator: Deputado Pedro Henry.

16 - PROJETO DE LEI N2 2.327/96 (apensos
os PL n2s 2.769/97, 2.848/97, 2.887/97, 3.305/97 e
3.366/97) - do Sr. Roberto Pessoa - que "dispõe so
bre o transporte público de passageiros por motoci
cletas de aluguel- Moto TáxiN. - Relator: Deputado
Chico da Princesa.

17 - PROJETO DE LEI N2 2.362/96 (apenso
os PL 2.660/96 e 2.956/97) - do Sr. Fernando Zuppo
- que "dispõe sobre a jornada de trabalho dos moto
ristas de ônibus interestaduais, municipais e intermu
nicipais". - Relatora: Deputada Célia Mendes.

18 - PROJETO DE LEI N2 2.387/96 - do Sr. NiI
ton Baiano - que "toma o "bafômetro eletrônico" equi
pamento obrigatório nos transportes rodoviários coleti
vos e de carga". - Relator: Deputado Olavo Calheiros.

19 - PROJETO DE LEI N2 2.563/96 (apensos
os PL n2s 2.634/96 e 3.297/97) - da Srâ Sandra
Starling - que "acrescenta parágrafos ao art. 21 da
Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código
Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu atual pa
rágrafo único."- Relator: Deputado Giovanni Queiroz.

20 - PROJETO DE LEI N2 2.589/96 (apenso o
PL n2 2.944/97) - do Sr. Fernando Lopes - que "dis
põe sobre as concessões e as permissões de pres
tação de serviço público de transporte coletivo por via
terrestre.N- Relator: Deputado Philemon Rodrigues.

21 - PROJETO DE LEI N2 2.652/96 (apensos
os PL n2s 2.779/97 e 2.923/97) - Do Sr. Nan Souza
- que "altera a Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos ter
mos do § 42 do art. 220 da Constituição FederaL" 
Relator: Deputado Edinho Araújo.

22 - PROJETO DE LEI N2 2.659/96 - do Poder
Executivo (Mens. n2 1.287/96) - que "estabelece
restrição à comercialização de bebidas alcoólicas,
para reduzir a violência no trânsito, acresce parágra
fo ao art. 42 da Lei n2 9.294, de 15 de julho de 1996,
e dá outras providências." - Relator: Deputado Be
nedito Guimarães.

23 - PROJETO DE LEI N2 2.723/97 - do Sr. Wig
berto Tartuce - que "dispõe sobre a proibição de comer
cialização e venda de bebidas alcoólicas nas rodovias
federais."- Relator: Deputado Benedito Guimarães.

24 - PROJETO DE LEI N2 2.730/97 - do Sr.
Serafim Venzon - que "determina a realização de
exames e a emissão de Carteira de Motorista pelo
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Se- 36 - Projeto de Lei n23.131/97 - do Sr. Murilo
nai." - Relatora: Deputada Teima de Souza. Pinheiro - que "dispõe sobre o posicionamento do

25 - PROJETO DE LEI N2 2.732197 - do Sr. cano de descarga de veículos de transporte de car-
Salvador Zimbaldi - que "altera o Código Brasileiro ga ou passageiros movidos a óleo diesel". - Relator:
de Aeronáutica, obrigando a inserção de informaçõ- Deputado João Tota.
es a respeito das aeronaves nos cartões de embar- 37 - Projeto de Lei n23.148/97 - da Sf-! Marisa
que." - Relator: Deputado Mário Negromonte. Serrano - que "inclui no Plano Nacional de Viação o

26 - PROJETO DE LEI N2 2.798/97 - do Sr. Trecho rodoviário que menciona, no Estado de Mato
Aroldo Cedraz - que "estabelece novos percentuais Grosso do Sul". - Relator: Deputado Ronaldo Perim.
para o Adicional de Tarifa Aeroportuária." - Relator: 38 - Projeto de Lei n23.157/97 (apensos os PL
Deputado Roberto Rocha. n2s 3.193/97 e 3.315/97) - do Sr. Koyu lha - que

27 - Projeto de Lei n22.878/97 - do Sr. Candi- "institui o Transporte Público Alternativo". - Relator:
nho Mattos - que "torna obrigatória a cobrança de Deputado Paulo Gouvêa.
tarifas comuns nos veículos de transporte coletivo 39 - Projeto de Lei n2 3.172197 - do Senado
com tarifas especiais, quando não funcione na via- Federal (PLS 279/95) - que "dispõe sobre o empre-
gem o sistema de ar condicionado". - Relator: Depu- go do Documento Único de Transferência de veícu-
tado Davi Alves Silva. los rodoviários automotores". Relator: Deputado

28 - Projeto de Lei n2 2.879/97 (apenso o PL Leônidas Cristino.
n2 3.014/97) - do Sr. Alexandre Cardoso - que "es- 40 _ Projeto de Lei n23.198/97 - do Sr. Rober-
tabelece norma de cobrança de pedágio

ll

• - Relato- to Pessoa _ que IItorna obrigatório o cinto de segu-
ra: Deputada Dolores Nunes. rança de acionamento automático em veículos auto-

29 - Projeto de Lei n2 2.915/97 - do Sr. Rogé- motoresll
• _ Relator: Deputado Nárcio Rodrigues.

rio Silva - que "determina que as faixas para pedes-
tres nas vias públicas deverão ser elevadas em rela- 41 - Projeto de Lei n23.273/97 - do Sr. Ricar-
ção ao nível da pista de rolamento". _ Relator: Depu- do Izar - que "proíbe o uso da telefonia móvel celu-
tado Líndberg Farias. lar por condutor de veículo em movimento e dá ou

tras providências". Aguardando distribuição.
30 - Projeto de Lei n2 2.916/97 - do Sr. Rogé-

rio Silva - que IIdispõe sobre a comercialização de 42 - Projeto de Lei n9 3.312197 -do Sr. Jofram Fre-
veículos não-poluentes". - Relator: Deputado Jairo Azi. jat - que "dispõe sobre proibição de transportes de bebi-

31 - Projeto de Lei n2 2.969/97 _ do Sr. Moisés das alcoólicas em veículos e notificação de doenças, e
Lípnik - que "obriga os fabricantes de motocicletas a dá outras providências". - Aguardando distribuição.
oferecer o capacete para uso do condutor, como 43 - Projeto de Lei n23.323/97 - do Sr. Welin-
equipamento de segurança desse tipo de transpor- ton Fagundes - que "estabelece a obrigatoriedade
te". - Relator: Deputado Marcus Vicente. da instalação dos dois espelhos retrovisores laterais

32 - Projeto de Lei rf! 3.000/97 - do Sr. Basílio externos em todos os veículos automotores rodoviá-
Villani - que "autoriza os residentes nas cidades Ii- rios fabricados ou em circulação no território nacio-
mítrofes aos Estados integrantes do Mercosul a cir- nal". - Aguardando distribuição.
cular em território nacional com veículos emplacados 44 - Projeto de Lei rf! 3.326/97 - do Sr. José
nesses países e dá outras providências". Relator: Aldemir - que "destina ao Ministério da Saúde trinta
Deputado Ronaldo Perim. por cento das arrecadações de multas sobre veícu-

33 - Projeto de Lei n9 3JXJ7197 - do Sr. Oscar An- los automotores, a fim de custear despesas decor-
drade - que "Dispõe sobre a criação do Serviço Brasilei- rentes de acidentes de trânsito junto aos hospitais
ro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Trans- conveniados do Sistema Único de Saúde - SUS". -
porte - Sebrat". - Relator. Deputado Felipe Mendes. Aguardando distribuição.

34 - Projeto de Lei rf! 3.114/97 - da S~ Dalila 45 - Projeto de Lei n2 3.328/97 - do Sr. Fer-
Figueiredo - que "torna obrigatória a adoção de dis- nando Zuppo - que "determina a instalação, nos veí-
positivo de alarme de marcha-a-ré para veículos au.. culos automotores, de dispositivo destinado ao ar-
tomotores". Relator: Deputado Duílio Pisaneschi. mazenamento temporário de resíduos gerados por

35 - Projeto de Lei rf! 3.120/97 - do Sr. Albérico seus ocupantes". - Aguardando distribuição.
Filho - que "dá nova redação aos arts. 70 e 71 da Lei 46 - Projeto de Lei n9 3.339/97 - do Sr. José
rf! 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacio- Coimbra - que "proíbe a instalação de ondulações trans-
nal de Trânsito". - Relator: Deputado Mário Martins. versais em vias públicas". - Aguardando distribuição.
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Fundada em 1893 por Antonio Conselheiro,
Canudos vivenciou a rara experiência de construir
em pleno sertão nordestino, uma comunidade sem
polícia e sem ímpostos, onde não tínha patrão nem
empregado e o uso da terra era coletiva.

Cansados de viver numa situação de fome e
opressão, o sofrido povo sertanejo afluiu em massa
para Canudos, transformando-a em quatro anos na
2!! maior cidade da Bahia, com mais de 25 mil habi
tantes (Salvador, na época tinha 200 mil). E esse ex
traordinário crescimento desagradava as elites fun
diárias, a igreja e o governo republicano, que promo
veram uma autêntica guerra civil, envolvendo os ca
nudenses e mais de 12 mil soldados do exército bra
sileiro oriundos de 17 estados.

Após um ano inteiro de violentos combates, fi
nalizados em outubro de 1897, a cidade estava ani
quilada e 25 mil conselheiristas mortos. Mas não
houve rendição, Canudos lutou até o fim das últimas
forças, transformando-se definitivamente em um dos
capítulos mais emocionantes da História do Brasil.

Justificação

Há 100 anos, Canudos foi destruída. De forma
dramática, chegava ao fim um episódio que mexeu .: .~ '.- ~\",; -::, .~ ;
com as mais profundas emoções da alma sertaneja, , .;
e sem dúvida, uma das mais belas e desconhecidas "'P-P1o ,ve..~".ol\.\
passagens da aventurahumana....··"..._,·-

47 - Projeto de Lei n2 3.343/97 - do Sr. Luiz
Fernando - que "determina a instalação de posto de
serviço e atendimento médico de urgência nos aero
portos que especifica". - Aguardando distribuição.

48 - Projeto de Lei n2 3.345/97 - do Senado
Federal (PLS n2 8/96) - que ·proíbe a venda de be
bidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais si
tuados nas margens das rodovias, e dá outras provi
dências". - Aguardando distribuição.

49 - Projeto de Lei n2 3.359/97 - do Sr. Elias
Murad - que "torna obrigatória a aposição de pintura
refletiva de advertência na traseira de veículos de
carga, e dá outras providências". - Aguardando dis
tribuição.

50 - Projeto de Lei n2 3.386/97 - do Sr. Pedro
Valadares - que "dispõe sobre a apreensão de ani
mais nas rodovias e respectivas faixas de domínio, e
dá outras providências". - Aguardando distribuição.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1997. - Ruy
Omar Prudênciao da Silva, Secretário.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Alcides Modesto e outros,
nos seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alcides Modesto)

Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados para o dia
23 de setembro de 1997.

Senhor Presidente,
Representando um décimo da composição da

Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exã, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, a convocação de sessão solene desta
Casa para o dia 23 de setembro de 1997, para re
memorar o centenário do final da Guerra de Canudos.
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Defiro.
Em 13-8-97.-MicheITemer, Presidente.

Do Sr. Deputado Nilson Gibson, e outros,
nos seguintes termos:

Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, nos termos do Regimento Inter

no, a prorrogação da Sessão do dia 2 de junho - segun
da-feira -, para homenagear o Prof. Dr. Paulo Freire, fa
lecido em 2 de maio, na cidade de São Paulo, um dos
maiores expoentes da educação neste século. O mestre
pemambucano, cidadão do mundo, influente pensador e
educador nos deixou: educação é consciência política e
sobretudo um ato de amor e esperança.

Sala das Sessões, 5 de maio de 1997. - Depu
tados Nilson Gibson - Aldo Arantes - Gonzaga
Patriota - Fernando Ferro - João Almeida.

Defiro.
Em 13-8-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, nos
seguintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Pauderney Avelino)

Requer Sessão Solene para home
nagear, os 25 anos da Rede Amazônica
de Televisão.

Senhor Presidente,
Requeiro à V. EXª nos termos regimentais, a rea

lização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados,
para homenagear o transcurso do jubileu de prata da
Rede Amazônica de Televisão. Na última semana de
agosto, ou na primeira de setembro do ano em curso.

Nos termos.
Pede deferimento.
Brasília, 10 de março de 1997. - Deputado

Pauderney Avelino, Vice-Líder do Governo.

Defiro.
Em 13 de agosto de 1997. - Michel

Temer, Presidente.

Dos Srs. Deputados Talvane Albuquerque e
Inocêncio Oliveira, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO Nl? DE 1997

Senhor Presidente,
Requeremos no termos do artigo 68 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, sessão
solene em homenagem aos 180 anos de emancipa
ção política do Estado de Alagoas, para o dia 16 de
setembro de 1997.

Sala das Sessões, I de 1997. - Talvane
Albuquerque - Inocêncio Oliveira - PFL (Líder).

Defiro.
Em 13 de agosto de 1997. - Michel

Temer, Presidente.

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

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - A
presente sessão destina-se a homenagear a União
Nacional dos Estudantes pelos seus sessenta anos de
fundação. Autores: Deputado Lindberg Farias e outros.

Antes de iniciar os trabalhos, gostaria de convidar
Ricardo Capelli e o Dr. João Cláudio Todorov, Reitor da
Universidade de Brasnia, para compor a Mesa. (Pausa.)

Registro a presença dos Drs. José Carlos Al
meida da Silva, Reitor da Universidade Católica de
Salvador e Presidente do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras; e Hélio José da Silva, rep
resentante da Secretaria-Geral da CNBB.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, por dez minutos, ao Deputado
Lindberg Farias, autor da proposta de realização
desta sessão solene.

O SR. LINOBERG FARIAS (Bloco/PCdoB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Severino Cavalcanti; Sr. Presidente do PMDB,
Deputado Paes de Andrade; Presidente eleito da
União Nacional dos Estudantes, estudante da Uni
versidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Ricardo
Capelli; demais autoridades presentes, para mim é
uma honra, na condição de Deputado Federal, poder
proporcionar nesta Casa sessão solene de homena
gem a uma entidade que tem sua história confundida
com a luta popular brasileira e que em todos os mo
mentos levantou sempre mais alto a bandeira da li
berdade, da democracia, do combate à ditadura militar.

Foi para mim uma honra assinar o pedido de
realização desta sessão solene, com outros três Par
lamentares, entre eles Aldo Arantes, aqui presente,
Presidente da União Nacional dos Estudantes em
1962, época dos CPC da UNE, da UNE volante, nos
Governos Jânio Quadros e João Goulart, e Aldo Re
belo, um dos grandes articuladores, enquanto estu
dante, do processo de reconstrução da União Nacio
nal dos estudantes na Bahia, na época em que tinha
força o regime de arbítrio que a colocou na ilegalida
de. Logo depois, tornou-se seu Presidente, num im
portante período de luta pela consolidação democrá
tica deste País.
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É para mim extremamente saudável rever meu discussões estudantis sob a forma de teatro, de mú-
amigo de Diretoria da UNE no período do impeach- sica popular e de várias outras expressões artísticas.
ment, em 1992, Deputado Ricardo Gomyde, um dos A UNE também se destacou, não é preciso
assinantes do requerimento de realização desta sessão. mais falar, na luta contra a ditadura militar. Seu últi-

Nosso objetivo é trazer a este Parlamento um mo Presidente durante aquele período, o estudante
pouco da história da UNE através de figuras dos da UnB Honestino Guimarães, até hoje é tido como
mais diversos partidos. São ex-Diretores e ex-Presi- desaparecido. Ele acabou sendo para nós o símbolo
dentes da UNE, que em suas fileiras teve, como da resistência àquele regime de arbítrio.
uma de sua~ maiores figuras, o Dr. Ulysses Guima- Honestino Guimarães representou para os es-
rães, Presidente da Assembléia Nacional Constituin- tudantes de Bras(lja, para a FEUB, e depois, oara os
te e que ajudou a elaborar a Constituinte cidadã. estudantes do Brasil o exemplo de que em t~dos os

Quero saudar a chegada do Presidente desta momentos, no diálogo ou nas passeatas estudantis,
Casa, Deputado Michel Temer, que muito nos honra a União Nacional dos Estudantes está presente. No
com sua presença (palmas) e que tem se firmado momento de lutar com todo o ardor, heroísmo e for-
cada vez mais, pelas suas posições sempre demo- ça contra canhões e fuzis, ela não tem medo.
cráticas no trato de questões ligadas à nossa socie- A União Nacional dos Estudantes perdeu Ho-
dade. nestino Guimarães, um de seus maiores heróis e

A União Nacional dos Estudantes, para nós, seu Presidente naquele momento. Ele não baixou a
Sr. Presidente, é tudo isto: a ba~deira da ~berdade, cabeça ao regime de arbítrio e o enfrentou com te-
da guerra ~o~ estudantes por mal~ e~ucaçao, ?a d~- nacidade, fazendo avançar, em nosso ver, a luta
fesa dos direitos humanos, dos direitos dos cldada· pela democracia no nosso País.
os. A União Nacional dos Estudantes é o símbolo de C ncl me d' rs d' d R' d
t d b'l' - h' tó ' d ' d d o uo U ISCU o Izen o que Icar o
o a essa mo I (zaçao IS nca a nossa socle a e. C li' h' à 15h to' t C, _ " . ape I, que oJe, s ,mara posse, nes e on-

O Depu.t~do UI~sses GUlmaraes fOI Vlce-Presl- gresso Nacional, tem a grande tarefa de dar uma sa-
dente d~ ~~Iao NaCional dos ~studantes num mo- cudida na juventude, mobilizando todos os estudan-
mento hlstonco extremamente I,mportante, porque a tes brasileiros, de Norte a Sul do País, a fim de que
UNE levantou sua voz com mUIta força naquele pe- lutem por uma mudança radical na política educacio-
río~o extremamente difícil da vida política do nosso nal brasileira.
PaiS, defendendo a democracia durante o Estado A h f' d d R' d
Novo c o que a tare a maior o estu ante Icar o

·A U ,- d E t d t I t B'I Capelli, aqui presente - e aproveito para anunciar a
n1ao os s u an es u ou para que o rasl d S Orl d S'1v h" 15h. presença o r. an o I a, que oje, as ,

entra~se, ao lado dos. ahad,os, na S.egunda Guerra passa o cargo de Presidente da UNE ao Sr. Ricardo
Mundial, contra o nazi-faSCismo. FOI ela que desa- . .
fiou nas ruas do Rio de Janeiro o Dr, Felinto Müller e Capelh -, é de aglutmar todos,os segmentos de es-
pediu ao Governo Getúlio Vargas que tivesse uma tUdant~s espalhado~ pelo Brasil afora.
postura firme e combatesse o Eixo, Ricardo Capelh tem agora pela frente a g~ande

A União Nacional dos Estudantes participou da tarefa ~e fazer o~ ~studantes ~~berem da realidade
Campanha O Petróleo é Nosso, que o Deputado educaCional br~sllelra e se mobilizarem por ela,
Paes de Andrade muito bem relembrou, referindo-se A Unesco: colocou o Brasil na octogésima posi-
a esse feito heróico dos estudantes na abertura de ção mundial eri;\ investimentos em educação. Fica-
um Congresso em São Paulo. A luta nessa campa- mos atrás do Zaire, do Zimbábue e de Ruanda. O
nha e a continuação da defesa da Petrobras nos Brasil foi considerado, na Conferência Educação
dias de hoje é algo que se confunde com nossa história. para todos, realizada na Tailândia, um dos nove pio-

Mas não páro por aí. A União Nacional dos Es- res países em aproveitamento educacional.
tudantes teve um período de peso, de grande repre- Pois bem. Acho que é hora de dar uma sacu-
sentatividade, em que conseguiu influir ativamente dida para defender os interesses da Educação brasi-
nos destinos de nosso País, quando, como já me re- leira e mostrar a este Governo que novamente os
feri, era presidida pelo Deputado Aldo Arantes. Na- estudantes estão aí para discutir, para exigir seus di-
que/e período - S. E~ poderá aqui falar mais deta- reitos na área da educação, mas também estão aí
Ihadamente -, ela conseguiu organizar os CPC para protestar em novas passeatas, novas mobiliza-
(Centros Populares de Cultura) e a UNE Volante, ções, novas invasões, enfim, em todo tipo de organi-
que levava a cada universidade e para fora dela as zação possível.
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A União Nacional dos Estudantes, que tem posse hoje, saudar o Senador José Sarney que foi
uma história bonita, uma história de glória, um pas- da União Nacional dos Estudantes, que não está
sado histórico, continua presente e terá um futuro aqui apenas pelas circunstâncias de ter sido Presi-
cada vez mais ativo na vida política brasileira. A dente da República e Presidente do Congresso Na-
União Nacional dos Estudantes é esse passado, é cional, mas por ter participado ativamente do passa-
este presente e, com Ricardo Capelli, com a gestão do da União Nacional dos Estudantes.
que começa hoje, também será o futuro da juventu- De modo que, neste momento, cumprimento
de brasileira. (Palmas.) em nome da Câmara dos Deputados, os estudantes

Durante o discurso do Sr. Lindberg Fa- brasileiros e quero incentivá-los a uma luta que reti-
rias, o Sr. Severino Cavalcanti, 251 Vice-Pre- re o Brasil de um ciclo histórico por demais conheci-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é do. Tivemos vinte, trinta anos de autoritarismo e vin-
ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. te, trinta anos de democracia. Sabemos todos que a

democracia não é fácil de praticar. É fácil de pregar,
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes mas dificílima de praticar, porque é preciso adminis-

de dar prosseguimento a esta sessão, quero convi- trar os contrários. E verifico que a UNE, de alguma

~~~éo~~~~~ ~=~~~~~~::~i:~~~d~~:::d:~~~I:~~ ~:~:irrie~ ~~Si~~~t:o t:~b~~ ~~ea~~~~~:tr~~s~:
tomar assento à Mesa. (Palmas.) contrários. E nesse sentido desejo a S. Si! e aos es-

Antes de passar a palavra ao próximo orador, tudantes brasileiros intenso sUGesso.(Palmas.)
esta Presidência quer tomar a liberdade de proferir
breves palavras. As sessões solenes desta Casa vi- Passo a palavra, para falar em nome do PSDB
sam, na verdade, rememorar certos fatos ou remar- ao Deputado Eduardo Coelho.
car determinadas circunstâncias. E neste momento O SR. EDUARDO COELHO (PSDB - SP. Sem
em que se realiza esta sessão de homenagem à revisão do orador.) - Antes de mais nada, quero
União Nacional dos Estudantes, a Câmara dos De- cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado
putados está remarcando a importância da presen- Michel Temer; o Senador José Sarney, que repre-
ça participativa dos estudantes brasileiros no cenário senta aqui o Senado; os componentes da Mesa, De-
nacional, por meio de um órgão que já tem tradição putados Severino Cavalcanti, José Maurício e Paes
firmada e reafirmada, de um órgão que, por ser o deten- de Andrade, e os demais Deputados e Deputadas
tor das grandes lutas democráticas, sofreu na pele, mui- presentes. Cumprimento também o Reitor José Car-
tas vezes, as conseqüências dessa luta democrática. los Almeida da Silva, atual Presidente do Conselho

Sabem os Senhores representantes da União de Reitores das Universidades Brasileiras, e o Reitor
Nacional dos Estudantes aqui presentes quantos João Cláudio Todorov, nosso companheiro da UnS.
Parlamentares militaram na política estudantil. Quero, igualmente, cumprimentar os estudantes pre-

Nobre Deputado Paes de Andrade, Presidente sentes, dos quais gostaria de citar o novo Presidente
do PMDB, prezados Deputados Severino Cavalcanti da UNE, Ricardo Capelli, e o Sr. Orlando Silva, que
e José Maurício, eminentes Deputados presentes di- aqui está como Presidente atual da entidade e que
ria a UNE, muitas e muitas vezes, foi o início da car- passará o cargo na tarde de hoje. Cumprimento o
reira política de Parlamentares. Vejam os senhores Sr. Lindberg Farias e os demais colegas que solicita-
quantos ex-Presidentes da UNE, como Áldo Aran- ram a realização desta sessão solene em homena-
tes, Lindberg Farias, e outros tantos militantes da gem aos sessenta anos da nossa UNE e também à
política estudantil, estão hoje nesta Casa. Eu mesmo Presidência desta Casa, por ter acolhido o requeri-
tive a honra, durante os anos de 1959 a 1963, perío- mento e incentivado a realização desta reunião. Não
do difícil da vida brasileira, de participar intensamen- se poderia esperar outra coisa de um homem do Di-
te, como Diretor, do Centro Acadêmico 11 de agos- reito Constitucional, um homem que sempre lutou
to, participante da União Nacional dos Estudantes. pelas liberdades, o nosso Presidente Michel Temer.

De modo que, no plano pessoal, é com intensa Aliás, poder-se-ia lembrar que os estudantes de Di-
alegria que presido uma parte desta solenidade, es- reito foram os precursores da formação da UNE,
pecialmente verificando o entusiasmo com que todos que, em 1937, trouxe a este País uma nova cons-
os Srs. Deputados e Senadores dela participam. ciência de organização dos estudantes.

Quero, portanto, antes de passar a palavra ao O PSDS tem uma profunda ligação com o mo-
próximo orador, saudar a democracia brasileira, sau- vimento e, naturalmente, coloca-se hoje em reco-
dar o Presidente da UNE recém-eleito, que tomará nhecimento dessa entidade, cuja história marca o
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desenvolvimento da educação e da cultura em nos
so País.

Falar da UNE é falar de educação e, sobretudo,
da luta que se desenvolve para que ela se tome uma
prioridade nacional. Falar da UNE é falar da necessi
dade de disseminar a cultura em nosso País, dando
oportunidade sobretudo àqueles que têm pouco aces
so a ela. Falar da UNE é falar de democracia e, sobre
tudo, da luta pelo seu desenvolvimento. Nem nos m0

mentos mais difíceis deste País, nos momentos mais
obscuros do autoritarismo e do regime de exceção,
deixou a UNE de se organizar. E nunca se calou, bus
cando sempre o retomo das liberdades democráticas.

Estão nesta casa grandes representantes des
ta luta, pessoas que forjaram sua consciência, sua
personalidade política em favor do povo brasileiro.

Os estudantes têm participado há sessenta
anos da luta pela afirmação do nosso País não ape
nas como um país emergente, mais independente,
que possua soberania e possa dar dignidade e eqüi
dade social ao povo.

Por isso, em nome do PSDB, vimos trazer aqui
uma palavra de estímulo, de solidariedade, de com
panheirismo e de participação, de modo que os estu
dantes brasileiros possam, daqui para frente, conti
nuar assumindo os compromissos que foram assu
midos em todo momento da UNE por esses que só
dignificaram sua história. Companheiros como Lind
berg Farias, que fez aqui uma exposição muito emo
cionada. S. Ex! marcou a história da UNE, mas tam
bém a UNE marcou profundamente sua consciência
cívica. Recentemente S. Ex~ teve a oportunidade,
talvez o privilégio, de falar em nome dos caras-pinta
das, num momento em que todo o mundo colocava
nas suas mãos e na sua mente uma vontade de mu
dança neste País. Os estudantes, como fruto da sua
organização, independência e espírito aberto, foram
às ruas, dando um grande exemplo para o País.

Companheiros como o Deputado Aldo Rebelo,
com quem convivi no passado quando eu era reitor
da PUC de Campinas e a UNE tinha grandes dificul
dades de se organizar. Foi no espaço daquela uni
versidade, assim como na PUC de São Paulo, que
conseguimos dar condições para a realização de
congressos muitas vezes difíceis de se realizarem
em outras localidades.

! Como ex-Presidente do Conselho de Reitores
atuei ao lado da UNE e de outras entidades que aju
dam a soerguer a educação e a ciência e tecnologia
em nosso País. E tive oportunidade de aprender
muito, apreender conceitos e revigorar minha per
cépção e minha consciência de cidadão voltado à

defesa da ética, da eqüidade social e da luta pela
afirmação da democracia em nosso País.

Companheiros como José Serra, hoje no Sena
do, e outros homens da vida pública nacional certa
mente são exemplos dignificados da história da
União Nacional dos Estudantes.

Tenho certeza de que o verde do cara-pintada,
que é a esperança, jamais fará morrer a UNE, por
que a UNE é feita do coração do estudante. E o
amarelo é o ouro da sabedoria, da importância, da ri
queza da educação, da riqueza do sentimento jo
vem de lutar por um país cada vez mais afirmado no
plano internacional. Ao lado das conquistas demo
cráticas, pela reafirmação da liberdade de expres
são, certamente poderemos garantir não apenas a
democracia formal, mas a democracia real, que
acontece na rua, dando condições de igualdade de
oportunidade aos cidadãos brasileiros.

Um grande abraço a todos, parabéns aos que
se envolveram nessa história, aos presidentes que
aqui estão, aos futuros presidentes, parabéns a esta
Casa por acolher em seu seio uma história que se
confunde com a sua própria história, de independência
e de participação na luta pela democracia.

Um grande abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa

lar como co-autor do requerimento de homenagem,
concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Deputado Michel Temer;
Deputado Severino Cav~lcanti; Senador José Sar
ney - quero ressaltar que o Senador; Sarney não só
foi dirigente do movimento estudantil como também
foi o Presidente da República que sancionou o proje
to de lei de minha autoria que legalizou a União Na
cional dos Estudantes e criou os grêmios livres no
Brasil (palmas), e sua presença é um fato importante
e significativo -; Deputado Paes de Andrade, com
batente pela democracia; companheiro Ricardo Ca
pelli; demais membros da Mesa; Reitor da UnB,
Cláudio Todorov; Reitor da Universidade Católica de
Salvador e Presidente do CRUB, José Carlos Almei
da da Silva; companheiro Kerison Lopes, Presidente
da UBES; Sr. Hélio José da Silva, representante do
Rev.mo Sr. Raimundo Damasceno, Secretário-Ge
rai da CNBB; Sr. Jorge Ferreira Diaz, Conselheiro
Político da Embaixada de Cuba; Líderes de partido
presentes, entendo que esta sessão é um ato de re
conhecimento da Câmara dos Deputados da i~por

tância política da União Nacional dos Estudantes.
A luta da União Nacional dos Estudantes trans

cende os limites da luta meramente estudantil. Ela
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tem sido historicamente uma força decisiva nas
grandes lutas democráticas e populares do Brasil. E,
o que é mais importante, a UNE dá continuidade à
tradição de luta dos estudantes brasileiros, que se le
vantaram contra a ocupação holandesa, lutaram pela
abolição da escravatura, lutaram pela República.

Constituída a União Nacional dos Estudantes,
em 1937, os estudantes brasileiros desencadearam
uma luta ferrenha contra a ditadura do Estado Novo.
Deram continuidade as suas lutas por meio, como já
foi dito aqui, da luta pela soberania nacional e em
defesa do monopólio estatal do petróleo. Lutaram na
década de 60 em defasada escola pública gratuita,
no grande debate nacional que se travou, inclusive
nesta Casa, e que se expressou nas ruas por meio
de grandes manifestações populares. Participaram
da luta pelas reformas, destacadamente a reforma
universitária. Lutaram contra a ditadura militar. Vá
rios dos dirigentes estudantis foram presos, tortura
dos e assassinados, entre os quais Honestino Gui
marães. (Palmas.)

Diziam que o movimento estudantil tinha aca
bado, que a UNE tinha esgotado seu papel. No en
tanto, mais uma vez a juventude estudantil, dirigida
pela UNE, foi às ruas no episódio significativo dos
caras-pintadas, no qual o hoje Deputado Lindberg
Farias teve um papel de destaque. A juventude bra
sileira, defendendo a ética na política e combatendo
a política neoliberal de Fernando Collor de Mello,
afastou-o da Presidência da República. E a UNE
continuou com Orlando Silva Júnior e, agora, com o
companheiro Ricardo Capelli, reafirmando algo que
é uma conquista fundamental nesta entidade: é uma
das poucas entidades de estudantes do mundo unitá
ria. Na maioria dos países, existem facções estudantis.

Há alguns anos estive na Universidade do Mé
xico, a maior da América Latina, com 500 mil estu
dantes, e procurei informar-me sobre as entidades
estudantis do México. Estarrecido, tomei conheci
mento de que no México não há entidades estudan
tis, mas departamentos estudantis do PRI, como
também não existiam entidades de trabalhadores ru
rais, mas departamentos dos setores sociais do PRI.

No Brasil a juventude brasileira, por sua com
batividade, por sua coragem, pela sua tradição de
luta, pelo seu desprendimento, manteve a União Na
cional dos Estudantes como entidade unitária. Ela
conseguiu ser uma entidade unitária porque mante
ve sua tradição de luta.

A UNE incorpora diversos segmentos, opiniões
diferenciadas, mas mantém uma tradição de luta, de
compromisso em defesa da soberania nacional. Ela

mantém o compromisso de luta pela democracia. Ela
mantém o compromisso de luta em defesa da escola
pública e gratuita. Ela mantém uma combinação en
tre a luta pelos interesses gerais do povo brasileiro e
a luta pelos interesses específicos da juventude.

Pessoalmente, companheiros, tenho marcada
em minha vida a presença da União Nacional dos
Estudantes. Participei do movimento estudantil num
momento de grande turbulência. Estive com o ex
Presidente Jânio Quadros quatro dias antes de sua
renúncia. Juntamente com Betinho, deslocamos a
UNE para o Rio Grande do Sul, para participar da re
sistência da legalidade, e desencadeamos uma
grande greve nacional contra a tentativa de golpe.

Com a continuidade, desencadeamos o pro
cesso da UNE volante, levando às bases estudantis
as conclusões do " Seminário Nacional de Reforma
Universitária, que trazia na pauta a participação dos
estudantes nos órgãos colegiados, acabou com a
cátedra vitalícia, discutiu a modernização da univer
sidade e a adequação dos currículos à realidade
brasileira. Enfim, trouxe uma marca no processo de
luta em defesa de uma universidade que estivesse a
serviço da democracia brasileira.

Participei de momentos importantes e tive a
honra de, como Presidente da UNE, receber na
sede da entidade o único Presidente que a visitou:
João Goulart, com seu Primeiro-Ministro, Tancredo
Neves, como todo o Ministério, inclusive os três Mi
nistros militares.

Lembro-me companheiros, de que, com a irreve
rência da juventude, estava em cima da mesa, eviden
temente sem respeitar o cerimonial da Presidência, e
me dirigi ao Presidente João Goulart dizendo: "Presi
dente, a juventude brasileira foi às ruas para defender
a democracia, a juventude brasileira foi às ruas para
defender sua posse, mas agora ,estou aqui, em nome
da juventude brasileira, para exigir que V. Exi, como
Presidente da República, cumpra os compromissos
que assumiu com o povo e com a juventude".

Naquele momento, companheiros, o então Mi
nistro da Guerra determinou ao funcionário de a Voz
do Brasil, da Agência Nacional, que retirasse os mi
crofones do Presidente da UNE, mas o Presidente
da UNE, em cadeia nacional disse ao Presidente da
República e ao Ministro do Exército: "Sr. Presidente,
esta é a casa dos estudantes, e a juventude brasilei
ra não aceita, na casa dos estudantes, qualquer tipo
de censura. Continuarei falando para exigir do Presi
dente da República os seus compromisso".

Com isso, companheiros, quero dizer que foi
exatamente essa seriedade, essa independência' em
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relação aos Poderes Públicos, esse compromisso Portugal. A história dos movimentos estudantis, re-
com a luta libertária que fez da UNE uma entidade gistrada pelos oradores que me antecederam, não é
forte. tão recente assim, tendo em vista que, em 1789, já

Companheiros, com grande representação da existia o movimento para se libertar do domínio por-
Câmara e da sociedade, estamos todos aqui, nesta tuguês. Foram os estudantes José Álvares Maciel e
Casa, para homenagear os sessenta anos de luta e de José Joaquim Maia, inspirados por lhomas Jeffer-
combatividade da União Nacional dos Estudantes. son, que fizeram os primeiros movimentos neste

Parabéns, estudantes brasileiros. Parabéns, País para que houvesse liberdade maior e para que
União Nacional dos Estudantes. Parabéns a todos a democracia fosse estabelecida.
aqueles que souberam e sabem lutar pela continui- Falar sobre estudantes é falar sobre a UNE.
dade da unidade, da coesão e da combatividade da Falar sobre estudante é falar do acontecimento em
gloriosa União Nacional dos Estudantes. (Palmas.) 1941, no Estado Novo, quando o Governo Getúlio

Durante o discurso o Sr. Aldo Arantes, Vargas tinha forte simpatia pelos países do Eixo e
o Sr. Michel Temer, Presidente deixa a ca- milhares de estudantes saíram às ruas para protes-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. tar conta o nazi-fascismo e repudiá-lo.
Severino Cavalcanti, :?- Vice-Presidente. Os movimentos estudantis ocorrem desde

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ A 1789. Entretanto, quem institucionalizou a ação polí-
Presidência tem a satisfação de registrar a presença tica brasileira junto à juventude foi a UNE, sem som-
do Sr. Jorge Ferreira Diaz, Conselheiro Político da bra de dúvidas. Por isso, quero cumprimentar o no-
Embaixada de Cuba. (Palmas.) bre Deputado Lindberg Farias, que requereu esta

sessão de homenagem à União Nacional dos Estu
Registro também a presença do Sr. Kerison

Lopes, Presidente da União Brasileira dos Estudan- dantes, a fim de que pudéssemos ter um momento
de reflexão.

tes Secundaristas, e do Sr. Orlando Machado Sobri-
nho, Presidente do Movimento da União para o Pro- Foram os estudantes que também solicitaram
gresso do Estado do Rio de Janeiro. (Palmas.) que não houvesse intervenção estrangeira em Cuba.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) _ Em vários momentos importantes da nossa Na-
Concedo a palavra ao Deputado Augusto Nardes, ção, tivemos a participação dos estudantes. Pes-
pelo PPB. S. ExS! dispõe de dez minutos. soaimente, lutei muito para que houvesse a revoga-

o SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem ção do Decreto-Lei n2 477, porque, quando era diri-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. De- gente estudantil em Porto Alegre, não tínhamos a li-
putados, quero fazer um registro especial da presen- berdade, como têm hoje os estudantes, de manifes-
ça do atual Presidente da UNE, Orlando da Silva Jú- tar, de protestar.
nior, e do futuro Presidente, Ricardo Capelli. Minha Falando de Porto Alegre, Sr. Presidente, recor-
homenagem também à Mesa e aos Parlamentares do-me de que há poucos dias tivemos um fato muito
aqui presentes, ao Reitor da Universidade de Brasí- grave no Rio Grande do Sul, quando a Assembléia
lia, aos líderes de todo o País que representam a Legislativa do Estado teve o seu plenário - qualquer
UNE e aos estudantes. plenário é sagrado neste País - invadido, não se

Como disse anteriormente o Presidente Michel respeitando o maior templo da democracia, que é o
Temer, Deputado Severino Cavalcanti, todos nós te- Parlamento. Invadido o plenário da Assembléia, os
mos identidade com a política estudantil, e eu não estudantes têm de estar, preocupados em que pos-
poderia ser diferente. No meu primeiro mandato, samos manter a estabilidade democrática, porque
com 19 anos de idade, era dirigente estudantil, ou conquistamos a democracia, temos hoje a liberdade
seja, comecei na política por meio do diretório aca- de expressão e não podemos perder jamais a demo-
dêmico da universidade em que estudava. E tam- cracia que possuímos.
bém fui dirigente do Diretório Estadual do Rio Gran- Devemos muito à UNE. Por isso, reporto-me à
de do Sul, mas hoje estou aqui na condição de De- invasão da Assembléia do Estado do Rio Grande do
puta90 do PPB, Partido Progressista Brasileiro, para Sul como um fato negativo recente na história do Es-
homenagear a UNE pelos seus sessenta anos. tado gaúcho e que serve para reflexão em todo o

Se nós fizermos um apanhado histórico do País.
nosso País, vamos ver que já em 1789, durante a Quero trazer neste momento um tema para a
Conjuração Mineira, dois j0vens estudantes faziam reflexão dos Srs. Parlamentares e dos estudantes.
os primeiros movimentos para nossa libertação de Como integrante da Comissão de Educação, tenho
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me preocupado muito com a questão da falta de
oportunidade para os alunos estudarem. De cada
um mil alunos que iniciam o 12 grau hoje no Brasil,
somente oito chegam ao curso superior. Os recursos
para o crédito educativo são poucos. Temos de au
mentá-los. E, se quisermos ter a possibilidade de
uma estabilidade democrática neste País, temos de
dar condições para que mais estudantes cheguem
às universidades.

É inaceitável que, numa população de 15 mi
lhões de jovens na faixa etária de 15 a 19 anos, so
mente 17% estejam freqüentando o 22 grau. Não po
demos aceitar isso. E é nesse sentido que estamos,
neste momento em que homenageamos a UNE, fa
zendo uma reflexão sobre o ensino no Brasil.

Há necessidade de mudar, de aumentar os re
cursos, para que possamos ter nesta Nação uma eli
te dirigente que tenha esclarecimento. Repetindo, de
um mil estudantes que iniciam o 12 grau, somente
oito chegam ao curso superior. Isto é inaceitável
num país que almeja projeção mundial.

Por isso, Sr-!s e Srs. Parlamentares, encerran
do meu pronunciamento, deixo, em nome do Partido
Progressista Brasileiro, essa mensagem para que os
estudantes que aqui estão e que defende a UNE
hoje saibam, acima de tudo, conviver com as ideolo
gias que existem no País e dêem liberdade para que
todos se manifestem.

Por meio desse ensinamento, vamos construir a
democracia e ter, permanentemente, liberdade de ex
pressão, anseio dos jovens para manifestação do seu
pensamento a respeito do Brasil. Que a UNE continue
nessa luta pela liberdade e em defesa dos segmentos
menos favorecidos, a fim de que possamos sempre
comemorar essa democracia que temos hoje, e que
cada um dos estudantes que estão aqui seja, acima
de tudo, guardião dessa democracia, para que a te
nhamos permanentemente nesta Nação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, corno co-autor da proposição, ao
nobre Deputado Ricardo Gomyde, que disporá de
dez minutos para seu pronunciamento.

O SR. RICARDO COMYDE (Bloco/PCdoB 
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- ,
te, Deputado Severino Cavalcanti; Sr. Presidente do
PMDB, Deputado Paes de Andrade; Senador José
Sarney, ex-Presidente da República; Deputado José
Maurício; nosso futuro Presidente da UNE, Ricardo
Capelli; Sr. Reitor da UnS, João Cláudio Todorov;
Deputados e demais convidados, comemoramos
hoje um dia histórico da mais profunda relevância: os
sessenta anos da União Nacional dos Estudantes.

A história da UNE se confunde com a das lutas
do povo brasileiro. A juventude universitária, que ela
representa, esteve sempre presente, nos momentos
cruciais da vida brasileira, de forma decisiva.

A história da UNE se confunde com as memo
ráveis campanhas nacionalistas de "O Petróleo é
Nosso" e com a campanha pela criação da Força
Expedicionária Brasileira para lutar contra o nazi-fas
cismo. A história da UNE é a da luta pelas liberda
des democráticas, o combate intransigente às dita
duras, seja a civil, do Estado Novo, seja a que foi im
plantada com o golpe militar de 1964 e que por 21
anos barbarizou a Nação.

Com essa trajetória de lutas em defesa da de
mocracia, da soberania nacional e dos direitos so
ciais, a União Nacional dos Estudantes conquistou o
respeito e a admiração de todos os setores organi
zados da população, de todos os homens e mulhe
res progressistas de nosso País, e se tomou uma refe
rência para a juventude e os povos do mundo inteiro.

Inúmeras batalhas foram travadas pela União
Nacional dos Estudantes no âmbito de uma verda
deira reforma educacional, em defesa do ensino pú
blico gratuito e de qualidade, pela democratização
da vida universitária, pelo repasse de mais verbas
para a educação e por um ensino que se entrelaças
se com a pesquisa e a extensão, pelo desenvolvi
mento de tecnologia e de conceitos que permitissem
o desenvolvimento autônomo de nosso País.

Em todas essas batalhas, foi fundamental a
unidade dos estudantes universitários brasileiros, o
grande e expressivo feito realizado pela União Na
cional dos Estudantes, que deve ser creditado a sua
democracia interna e ao seu perfeito entrosamento
com as causas dos estudantes e do povo brasileiro e
à generosidade da juventude, que adota para si o
horizonte comum de uma sociedade mais justa e a
defende de forma unitária.

Recentemente, entraram em circulação certas
idéias de que o movimento estudantil estaria em de
clínio, sua fase áurea já teria passado, a UNE não
estaria cercada do mesmo brilho de que anterior
mente estava revestida. Tenho a opinião contrária.
Na verdade, penso que os que assim declamam so
bre a decadência do movimento estudandil olvidam
inclusive a história recente da UNE.

Não faz tanto tempo assim que os caras-pinta
das da União Nacional dos Estudantes encabeça
ram a maior manifestação popular que já houve nes
te País, comparável apenas às jornadas da Diretas
Já, que derrotaram a ditadura militar. Como fruto
dessas manifestações, consegui-se urna façanha



23336 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

histórica, então inédita no mundo inteiro: o afasta- Do impeachment para cá, os estudantes re-
mento, pela via democrática, pela via legal, constitu- conquistaram o direito à emissão de carteiras estu-
cional, de um Presidente da República, que sofreu o dantis, que lhes tinha sido vergonhosamente cassa-
impeachment. do nos anos de chumbo do regime militar. Recon-

Nessa oportunidade, Sr. Presidente, estive na quistaram sua sede histórica na Praia do Flamengo,
Diretoria da União Nacional dos Estudantes, e o hoje destruída por aquela ditadura. Participaram ativa-
Deputado Lindberg Farias presidia nossa entidade. mente das lutas contra as privatizações e a descara-

Ouço, com prazer, o Deputado Milton Temer. da entrega do patrimônio nacional. Rebelaram-se
contra o simulacro de avaliação das universidades

O Sr. Milton Temer - Deputado Ricardo Go- conhecido como Provão. A Une encabeça a luta
myde, quem vai falar pelo meu partido, pelo meu contra as distorções do sistema educacional brasilei-
bloco, é a companheira Esther Grossi. Mas não que- ro, em especial contra a mercantilização do ensino,
ro furtar-me ao aparte, porque quero personalizar traduzida em altas mensalidades e baixa qualidade
essa referência. O discurso de V. Exê mostra-nos, das escolas particulares. Em suma, Sr. Presidente, a
claramente, logo no introdutório, porque todos aque- União Nacional dos Estudantes e o movimento estu-
les do campo progressista e democrático têm algu- dantil mostram que estão vivos e ativos, e só não vê
ma coisa a ver com a UNE. Mas, inde- isso quem não quer.
pendentemente daqueles que, pela história ou pela
referência, têm a ver com a UNE, é preciso fazer re- De sua intensa participação na vida política e
ferência, em carne e osso, ao que a UNE produziu. social brasileira, o movimento estudantil e a UNE ca-
A UNE produziu Parlamentares importantes como pitalizam uma grande experiência. As entidades, os
Ricardo Gomyde e Lindberg Farias, jovens envolvi- movimentos, como os indivíduos, têm memória e
dos diretamente no combate ao impeachment, e acumulam experiência, apesar da rotatividade de
outros sempre jovens, como os Deputados Aldo Re- suas direções. E é com base na sensibilidade agu-
belo e Aldo Arantes, presentes nesta Casa, e tam- çada pela experiência, que tem demonstrado em di-
bém meus irmãos e companheiros de luta, embora versos momentos, que a UNE e o Movimento Estu-
estejam numa disputa democrática, José Dirceu e dantil são capazes de prever e de sentir a aproxima-
Wladimir Palmeira, que personificam aquilo que de ção de grandes tempestades sociais, assim como o
mais importante, puro e progressista produz-se na agricultor experimentado prevê as tempestades.
cidadania brasileira. Mas quero especificar, sem ne- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Miro Tei-
nhum desdouro à lembrança dos presentes, uma ho- xeira.
menagem ao futuro. Quero fazer um referência es- O Sr. Miro Teixeira - Deputado Ricardo Go-
pecial, e tenho razões para isso, a Ricardo Capelli, myde, tenho com a UNE e seus dirigentes uma rela-
que vi nascer, dizendo a ele que, de certa maneira, ção estreita. Em 1964, começando o jornalismo
simboliza o que a UNE é para todos nós. Ricardo como repórter auxiliar do jornal A Noite, testemunhei
Capelli é filho de um amigo meu de infância, Renato aqueles episódios do Rio de Janeiro e percebi que,
Capelli, um daqueles brasileiros que, inde- já vitorioso o golpe, precisaram os poderosos atacar
pendentemente de todas as agruras e perigos da um símbolo. E a sede da UNE foi metralhada e in-
nossa juventude, nas esquinas de Vila Isabel, fazia a cendiada. Quase sempre todos se referem ao episó-
defesa de posições nacionais e democráticas no dio do incêndio, mas o prédio foi também metralha-
combate à ditadura. Renato Capelli foi embora pre- do: pessoas de dentro de dois carros metralharam a

0cemente. Mas tenho certeza de que hoje está nos fachada, e logo em seguida veio o incêndio. Depois
íhando de longe e vendo, orgulhoso, seu filho sen- a UNE foi retirada daquele prédio: era o símbolo da

tado aqui. Nessa relação Renato Capelli/Ricardo Ca- luta dessa juventude que sempre esteve à frente da
pelli, tenho certeza de qLie se constrói uma relação luta brasileira. Esse símbolo foi restabelecido. Gra-
maior, que é a de todos os pais brasileiros com ças à batalha dos próprios estudantes, foi retomada
aqueles que militam na UNE, na certeza de que ela a sede da UNE. Essa articulação começou no Go-
é um manancial de garantia da criação, do campo do vemo José Sarney. Eu e José Dirceu, numa reunião
progresso, da democracia e das transformações articulada pelo Betinho, analisando as possibilidade
deste País. Parabéns pelo pronunciamento de V. de realizar o impeachment de Fernando Collor de
~xil. (Palmas prolongadas:)" Mello, concluímos que, diante da ausência da tradi"-

O SR. RICARDO GQMYDE'-Agradeço ao no- ção de depor um Presidente da República, de retirar
bre Deputado Milton Temer o brilhante aparte. ' democraticamente seu mandato, só uma possibilida-
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de poderia produzir aquilo que os fatos indicavam gresso da União Nacional dos Estudantes: reclama a
como caminho do bom senso: a mobilização da ju- unidade das forças oposicionistas para fazer frente
ventude. Dali saíram os caras-pintadas às ruas e se ao modelo neoliberal, para defender a democracia,
deu o impeachment. A responsabilidade da União os interesses nacionais, o desenvolvimento inde-
Nacional dos Estudantes e dos jovens brasileiros de pendente da nossa Pátria, os direitos sociais dos tra-
um modo geral, os estudantes e aqueles que não balhadores e do povo, uma educação pública, gratui-
têm acesso à escola, é enorme diante de uma nova ta e de qualidade, que seja a base desse desenvolvi-
forma de autoritarismo que o Brasil pode estar co- mento autônomo.
meçando a experimentar neste momento. Com Ri- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
cardo Capelli temos uma relação um pouco diferente Deputado Ricardo Gomyde, seu tempo está esgota-
da do Deputado Milton Temer. Tomamos nossos do. Mas, diante do conteúdo do seu pronunciamen-
chopes no Rio de Janeiro. Um dia, talvez estejamos to, concederemos mais um minuto a V. Ex!
aqui com o seu filho e o do Deputado Ricardo Gomy- O SR. RICARDO GOMYDE - Sr. Presidente,
de - esse nós é um otimismo de minha parte - (ri- peço dois minutos a V. Ex!, para concluir.
sos) rememorando este momento de chamamento à O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
luta. Tivemos mais recentemente a luta conta o Pro- Daremos três minutos. (Palmas e risos.)
vão, uma avaliação da universidade brasileira a par- O SR. RICARDO GOMYDE - A União Nacio-
tir dos alunos, e não a partir dos laboratórios, do cur- nal dos Estudantes está preparada para ser o canal
rículo dos professores, das teses publicadas, dos Ii- de expressão da juventude universitária brasileira,
vros editados. O aluno busca a universidade Iicen- para que sua foz deixe de ser ouvida roucamente e
ciada pelo Governo na certeza de que ali está uma se erga clara. Está preparada por sua experiência
instituição à qual pode se entregar. Depois, é avalia- histórica, por sua atuação incessante, pelo exercício
do para que essa entidade possa continuar funcio- constante da democracia no movimento estudantil e
nando e para que se diga: Governo está cumprindo por ser unitária e representar a todos.
o seu dever. Não é uma boa fórmula. E a UNE, mais Os sessenta anos da UNE merecem ser come-
uma vez, esteve do lado certo. Tenho certeza de morados por todos os estudantes brasileiros, mas
que teremos uma caminhada produtiva pela frente. não só por eles, também por todos os democratas,
Estamos nos aproximando de um ano eleitoral, e, te- por todos os nacionalistas, por todos os que lutam
nho convicção, os jovens, os estudantes podem re- por um mundo justo e solidário.
verter esse quadro para que se possa produzir uma Com 60 anos, a UNE é uma entidade amadu-
realidade de justiça social para a sociedade brasileira.

recida, preparada para enfrentar os desafios que seA UNE, mais uma vez, será chamada para liderar esse
combate. Parabéns a todos (Palmas prolongadas.) colocam à sua frente. Ao mesmo tempo, como não

poderia deixar de ser, é uma entidade sempre jo-
O SR. RICARDO GOMYDE - Deputado Miro vem, que se renova sempre, jovem como a juventu-

Teixeira, agradeço a V. Ex! o aparte. de que a compõe, repleta do mesmo idealismo, da
Este momento em que vivemos se anuncia mesma generosidade, da mesma coragem, garra e

prenhe de inquietações e tempestades. O modelo força que a juventude brasileira tem demonstrado
neoliberal implantado no Brasil começa a revelar possuir em toda a sua história.
toda a sua crua realidade ao povo, que vai pouco a A UNE ergue-se ante nós como um símbolo,
pouco perdendo as ilusões geradas por uma intensa um símbolo de luta pela liberdade e pelos direitos do
propaganda ideológica. O desemprego, a quebradei- povo brasileiro. A UNE eregue-se ante nós como um
ra generalizada das pequenas e médias empresas, o exemplo, um exemplo de unidade e de democracia.
endividamento que sufoca a classe média, o declínio A UNE ergue-se ante nós como uma promessa: a de
acentuado da qualidade do atendimento dos servi- que o povo brasileiro, os estudantes brasileiros não
ços públicos à população, o massacre dos servido- cessarão a sua luta. (Palmas.)
res públicos, a entrega do patrimônio público à sa- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
nha do mercado e do desmonte da soberania nacio- Antes de chamar o próximo orador, quero registrar a
nal vão despertando as consciências. presença dos Srs. José Reinaldo da Silva e Ricardo

E neste momento, a voz. cja juventude, essa ju- Alvarenga, Vereadores do Estado de Goiás e Direto-
ventude que é especialmente sacrificada nesse mo- res da UNE; do Sr. Edilson Barbosa, Presidente da
delo, começa a se fazer ouvir. E o conteúdo do seu Federação dos Estudantes Universitários de Brasília
pronunciam~nto ficou bem explícito no último Con- (palmas); das ilustres Prof-ls pláudia Rocha d~ Silva,



23338 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

Maria Lúcia de Araújo e Vilma Pessoa, repre- cia de matar os desejos e idéias dos outros, dos ou-
sentantes da ANDES, no Comando Nacional de Mo- tros próximos de nós, especialmente pais e profes-
bilização. sares. Por isso, viver é intrinsecamente perigoso e

Concedo a palavra à Deputada Esther Grossi, arrojado, e reside nesta problemática uma especiali-
indicada para falar em nome do Partido dos Traba- dade e uma condição de vida verdadeira, isto é, a vi-
Ihadores, por dez minutos. (Palmas.) vência da boa rebeldia, única capaz de fazer o mun-

A SRA. ESTHER GROSSI (Bloco/PT-RS. Sem do andar. Nada melhor, para que se consiga exercer
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. esta rebeldia, do que o pertencimento a grupos que
Parlamentares e queridíssimos convidados desta a reforcem e a corrijam.
sessão solene, em nome do Bloco de oposição, te- São interessantíssimos alguns achados de
nho a honra de contribuir para esta homenagem à cientistas sociais de que os adultos mais atuantes
União Nacional dos Estudantes, tomando como nos negócios, na política, na cultura ou nas ciências
base algumas análises sobre o papel das agremia- fizeram parte, por opção própria, na infância ou na
ções, em particular agremiações de jovens para a adolescência, de grupos para além dos obrigatórios
constituição de uma Nação ou de qualquer sociedade. - família e sala de aula. Mais interessante ainda é a

A Sr! Marta Suplicy - Concede-me V. Ex! um descoberta de que ter sido capaz de assumir a res-
aparte? ponsabilidade pelo gerenciamento das finanças de

A SRA. ESTHER GROSSI - Com muito pra- um grupo, enquanto adolescentes ou jovens, é tam-
zer, Deputada. bém um ponto importante para o seu desempenho

A Sr! Marta Suplicy - Eu gostaria também de mais tarde.
registrar meu respeito e minha admiração pelo traba- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcelo
lho da UNE durante esses anos todos, e principal- Déda.
mente pela ousadia com que tem se caracterizado O Sr. Marcelo Déda - Faço esse aparte, inter-
nos mais importantes movimentos da História do rompendo o pronunciamento de V. Ex~ para asso-
Brasil. Agradeço, em particular, o apoio da gestão ciar-me às suas palavras e registrar também minha
anterior e da atual ao projeto de parceria civil entre homenagem à União Nacional dos Estudantes neste
pessoas de mesmo sexo e o empenho que a UNE aniversário de sessenta anos. Sem dúvida, nesses
tem feito em esclarecer à população que não se tra- sessenta anos a UNE transformou-se, pela sua ex-
ta de um projeto de casamento, mas de cidadania e periência histórica, pela sua prática política, pela sua
direitos civis. Muito obrigada, Deputada Esther Gros- capacidade de representaçãÇl, pela sua vocação de
si. (Palmas.) unidade, na mais perfeita materialização'da ação po-

A SRA. ESTHER GROSSI - Eu agradeço à lítica da juventude brasileira ao longo da nossa histó-
Deputada Marta Suplicy o aparte, que enriquece ria. Em todos os episódios relevantes da História do
meu pronunciamento. Brasil, lá esteve a juventude vanguardeira, corajosa,

Continuando minha análise do papel das agre- generosa, disposta a defender os interesses maiores
miações na constituição de uma nação, eu digo que do nosso povo e, eu diria mesmo, os interesses
somos gente porque, diferentemente dos animais, maiores da humanidade. Desde que foi fundada, a
somos geneticamente sociais, isto é, intemalizamos, União Nacional dos Estudantes não abriu mão desse
pela via das representações, os outros, que são a compromisso. Quando os navios brasileiros soçobra-
arrancada de nossos desejos e de nossas idéias. É ram vítimas dos torpedos nazistas nas costas do
porém, intrincada essa relação entre os desejos e meu Estado, Sergipe, foi do coração da juventude,
idéias dos outros, indispensáveis como deslancha- foi da União Nacional dos Estudantes que partiram
dores de nosso próprios desejos e idéias, e a verda- os mais veementes gritos pela participação do Brasil
deira constituição do sujeito humano, que só aconte- no conflito. Foi a UNE que levantou a bandeira de
ce se ele assume os seus próprios desejos e idéias, fundação da Força Expedicionária Brasileira. Quan-
distinguindo-o dos que o geraram. do se discutiu a redemocratização e a anistia do

Quantos passam a vida alienados nos desejos pós-guerra, também era da UNE a palavra de van-
e idéias dos outro, da forma mais sutil e quase trai- guarda, palavra de ordem e de luta do povo brasilei-
çoeira, que é a que se dá sem tomada de consciên- ro. E foi assim ao longo do tempo. Eu, pessoalmen-
cia, porque atrás da bana do nosso mecanismo in- te, Deputada Esther Grossi, gostaria de dizer que
conscientes? Assumir os próprios desejos e idéias me considero também um filho da UNE. Fui dirigente
implica calorosa e obrigatoriamente viver a experiên- estudantil, presidi o Diretório Central dos Estudantes
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da Universidade Federal de Sergipe, fui delegado a
três congressos da UNE, fui companheiro de Marce
lo Barbieri, fui presidido pelo companheiro Aldo Re
belo, que hoje é meu colega aqui na Câmara dos
Deputados, e aprendi, cresci e me formei no movi
mento estudantil. Tenho a alegria de dizer que essa
bandeira azul-anil com um mapa do Brasil recortado
ao fundo ficou nestes ombros em passeatas. Com ela
combati, com ela sonhei, com ela amei, com ela apren
di minha tarefa de brasileiro, de cidadão. Portanto,
gostaria de registrar minha alegria de hoje poder, como
Deputado Federal do Partido dos Trabalhadores pelo
Estado de Sergipe, dizer que é com muita honra que
participo desta sessão em comemoração aos 60 anos
dessa entidade que encama a mística, a alma e a luta
da juventude brasileira. Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. ESTHER GROSSI - Agradeço ao De
putado Marcelo Déda o aprte. Quero dizer a V. Ex~

que sua presença na Câmara confirma as análises
que estou fazendo.

Continuando, Sr. Presidente, a experiência de
pertencer a uma agremiação ou de liderá-Ia, de fazê
la ter vida pela atuação de seus membros, é fundan
te das caracteríticas e das condições do exercício da
vida adulta.

Confirma tudo isso, na prática, o que tem sido
a UNE para o Brasil, e hoje agradecemos a todos
quantos - e que são muitos - fizeram funcionar essa
escola de um dos principais elementos da vida social
e política em nosso País.

Estúpidos são os adultos, na qualidade de pais
ou professores, de chefes, mas principalmente de
governantes, que desprezam o convívio e a possibili
dade de força que emanam das agremiações, sobre
tudo as de jovens.

Em particular, agradeço o convívio, em Porto
Alegre, com Juliano Corbelin. Logo depois que pas
sou à Presidência da UNE, ajudou-me a construir
uma gestão bem-sucedida na Secretaria de Educa
ção de Porto Alegre, na administração petista de Olí
vio Dutra. Juliana Corbelin ajudou a imprimir, na
UNE, um regimento interno ainda mais democrático.

Em particular, agradeço o convívio aqui na Câ
mara, com os mais jovens que vieram da UNE - os
Deputados Ricardo Gomyde e Lindberg Farias -, es
pecialmente na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, com os quais tenho imensa afinidade e
nos quais temos buscado apoiar-me para melhor
exercer minhas responsabilidade de legislar e fiscali
zar, vigilantemente, para que escolas e universida
des, de verdade, sejam fontes do prazer de aprender
para todos. (Palmas.) .

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra, como co-autor, ao nobre Depu
tado Aldo Rebelo. S. Ex.!! dispõe de dez minutos.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre De
putado Severino Cavalcanti; Deputado Marcelo Bar
bieri, com quem comunguei nos dias de reconstru
ção da UNE em duas diretorias, numa das quais o
ilustre e estimado amigo foi vice-Presidente; Deputa
do Paes de Andrade (é uma grande alegria ter à
Mesa deste encontro o Deputado Paes de Andrade,
com quem estive, clandestino, na época em que fui
Presidente da UNE, no Líbano, em encontro com o
Comandante Yasser Arafat); companheiro Ricardo
Capelli, Presidente eleito da União Nacional dos Es
tudantes; Magnífico Reitor da Universidade de Bra
sília, queridos estudantes, ao ensejo dos 60 anos da
União Nacional dos Estudantes, faz-se necessário
dizer que, antes dos idos de agosto de 1937, quando
os estudantes brasileiros deram caráter orgânico e
nacional à sua luta, antes dessa UNE juridicamente
constituída e historicamente formada, outra UNE já
existia. A UNE de 1937 foi produto do desenvolvi
mento daqueles que a fizeram, em circunstâncias
muito mais difíceis. A UNE, com seus símbolos e
sua história, nasceu em 1937, mas já havia a UNE
da história da juventude brasileira e que lutou, ao
longo de séculos, para fazer avançarem os direitos
democráticos e nacionais do nosso povo.

O germe dessa UNE, que se revela hoje como
símbolo da unidade de luta e de resistência dos es
tudantes, já existia no jovem Zumbi, no jovem negro
que lutou, no Quilombo dos Palmares, contra a es
cravidão. Poderíamos dizer - como já registrou o
Deputado Aldo Arastes - que essa UNE já existia na
juventude brasileira que se bateu contra a ocupação
holandesa, em Pernambuco.

Poderíamos dizer também que essa juventude
e que essa UNE já existiam nos jovens praieiros, na
quele capitão de artilharia que, tragado pelo mar, ne
gou~se a compactuar com o Império centralista e au
toritário. Era o jovem pernambucano Pedro Ivo.

Poderíamos dizer ainda que a UNE existia r
poesia heróica e destemida de Castro Alves, r

sesquicentenário comemoramos este ano. :'_..
mos dizer também que a UNE já estava prese'
jovem cadete de Exército Eucliàcs da Cu\" d, que
em desafio a Mor3rqui;'1 e a preser ;a do ~ 'listra de
Guerra do imperé dor deixou cair su, espa a em um
Viva a República e, por esse ato dl:. doeldia, foi
cçndénado a morte. Mas como a Repllica foi con
quistada, Euclides da Cunh3 foi anistia ·0 para o le-
o ," I .1
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gar ao Brasil a obra imorredoura sobre a tragédia hoje representa o que há de mais legítimo na vonta-
dos sertões. de soberana do povo brasileiro. Quero crer, nobre

A União Nacional dos Estudantes revela essa Deputado, que tudo isso servirá a outras mentes, a
trajetória da juventude brasileira, que deve saudar e outros corações, àqueles que desdenham da Nação,
comemorar com alegria sua história e a história dos do sentimento patriótico, da luta do nosso povo;
seus feitos. àqueles que consideram bonita apenas a luta dos

outros povos, das outras nações, dos outros capi
Concedo aparte, inicialmente, ao nobre Depu-

tais. Devemos resgatar o que tem o nosso povo, a
tado Marcelo Barbieri e, em seguida, ao Deputado
Haroldo Lima. nossa Nação, para que nesse processo o Brasil se

afirme cada vez mais com uma Nação livre e sobe-
O Sr. Marcelo Barbieri - Nobre colega, Depu- rana. Parabéns, Deputado Aldo Rebelo, pelo seu

tado Aldo Rebelo, V. Ex.! traça uma trajetória da luta pronunciamento. Creio que V. Ex'!!, mais do que
dos estudantes em nosso País e está sendo muito nunca, será sempre o Presidente da União Nacional
feliz no seu pronunciamento, ao resgatar o que ante- dos Estudantes de grandes tradições e de grandes
cedeu ao dia histórico de fundação da nossa glorio- lutas. (Palmas.)
sa União Nacional dos Estudantes. Sem dúvida, na O SR. ALDO REBELO - Agradeço a V. Ex.!,
continuidade do seu pronunciamento, que ora apar- Deputado Marcelo Barbieri. Seu aparte engrandece
teio com muita honra, V. Ex.! chegaria à fundação e enriquece meu discurso. Ao ouvi-lo, alimento a con-
da União Nacional dos Estudantes, chegaria ao vicção de que V. Ex.i! amadurece trazendo consigo a
grande momento da racionalidade brasileira, de afir- mesma confiança em nosso povo, em nossa Pátria e
mação da Pátria e da Nação. A União Nacional dos no destino do nosso País. Muito obrigado a V. Ex.i!
Estudantes nasceu e materializou-se num grande Concedo a palavra ao nobre Deputado Haroldo
momento de afirmação nacional, no âmbito da indús- Lima.
tria e do comércio, nas Forças Armadas. E, em
1937, surgiu. Deputado Aldo Rebelo, V. Ex.i!, com O Sr. Manoel Castro - Deputado Aldo Rebelo,
quem convivi quando estudante, nos idos de 1978 e peço licença a V. Ex.! para que, com a concordância
1979, no processo de reabertura da UNE, quando do Deputado Haroldo Lima, conceda-me prioridade
realizamos o glorioso e histórico 312 Congresso, em no aparte, pois estou participando de uma audiência
Salvador, teve a honra de, no momento em que vo- pública sobre segurança bancária, com a participa-
tamos a reabertura da União Nacional dos Estudan- ção de diversos segmentos da sociedade, inclusive
tes, estar presidindo aquele Congresso. Recordo-me com representação dos trabalhadores, na Comissão
da força que V. Ex.i! naquele momento representava, de Finanças e Tributação.
como Delegado da Universidade Federal de Ala- O SR. ALDO REBELO - Ouço, com prazer, o
goas. Posteriormente, V. Ex.i! veio a ser o Secretá- Deputado Manoel Castro.
rio-Geral e o nosso Presidente, com quem convivi na O Sr. Manoel Castro - Muito obrigado. É uma
qualidade de Secretário de Relações Exteriores. honra falar nesta sessão, e particularmente no mo-
Quero dizer, nobre companheiro, que é atual o mo- mento em que aparteio V. Ex.i! que teve o privilégio
mento de resgatar a história da UNE, é atual o mo- de presidir essa entidade que é orgulho de todos
mento de resgatar a luta do povo brasileiro, porque nós, brasileiros. A União Nacional dos Estudantes
ela está presente hoje, quando se quer distorcer a sempre foi, na história do País, uma instituição que
nacionalidade, esmagá-Ia, quando se quer impedir soube, nos momentos decisivos, adotar posturas
que o Brasil se firme como uma Nação independente que a marcam como defensora intransigente dos di-
e soberana. Portanto, o que V. Ex.i! resgata em seu reitos da sociedade brasileira. Podemos divergir, po-
pronunciamento é a vontade do povo brasileiro de demos discordar nesse ou naquele momento, nessa
firmar-se como Nação. É a vontade de um projeto ou naquela direção, mas há uma história da qual tive
nacional, é a vontade que a UNE encarnou de lutar também a honra de participar. Fui Presidente de di-
ao lado da Nação brasileira por soberania, por justi- retório, participei ativamente, entre outras campa-

:ça social, pela dignidade do povo brasileiro. Portan- nhas, daquela que levou a representação plural aos
to, companheiro Aldo Rebelo, saúdo V. Ex.! como o conselhos das universidades federais. Em 1964, tive
meu Presidente da UNE, pois presidiu minha direto- a honra de ser o segundo representante do Conse-
ria. V. Ex.i!. realmente honra, com seu pronunciamen- lho Universitário Federal da Bahia e também Presi-
to, essa trajetória. E honra mais resgatando o nasci- dente do Diretório Acadêmico de Ciências Econômi-
menta da UNE e relembrando à Nação que a UNE caso Entretanto, minha participação hoje tem o senti-



O Sr. Haroldo Lima - Deputado Aldo Rebelo,
o discurso de V. Ex.!! ajuda a realçar as característi
cas centrais que a UNE teve nesses sessenta anos
de história. V. Ex.!!, com o descortino que tem, foi
buscar não apenas na história da UNE, mas na his
tória da mocidade brasileira as raízes que termina
ram marcando a participação da maior organização
da mocidade brasileira, que é a própria UNE. Penso,
Deputado, que V. Ex.!! foi muito feliz. Poderíamos
até acrescentar outros dados para acentuar este as
pecto que V. Ex.! quis indicar, que na matriz do pro
cedimento da mocidade brasileira, em toda a sua
história, estão, na minha opinião, dois ideais bási
cos: o ideal da luta por um Brasil soberano, grande,
independente, e o ideal da luta por um Brasil demo
crático, livre, fraterno. Na realidade, esses dois nor
tes estão presentes, em toda a atividade para a qual
V. Ex.! começou a chamar a atenção no seu discur
so, desde antes de a UNE surgir e durante todo o
tempo em que a UNE perdurou e perdura. A UNE
tem desenvolvido essa atividade através da partici
pação nas lutas constantes do dia-a-dia, que são di
versas e já foram anunciadas durante esta solenida
de. Mas chamo a atenção, Deputado, para o fato de
que, nesse processo, a UNE terminou sendo uma
espécie de laboratório de líderes do Brasil. Também
já foi dito alguma coisa a esse respeito nesta ses
são, mas acentuo, para que todos e os Anais da
Casa registrem, que só dessa fase recente da UNE
- diretamente da UNE, não falo do movimento estu
dantil como um conjunto, mas da entidade, da União
Nacional dos Estudantes - saíram líderes como Aldo
Arantes, aqui presente; Vinicius Caldeira Brandt,
José Serra, Luiz Travasso, Jean Marc, Honestino
Guimarães, na fase anterior à clandestinidade, quan
do a UNE foi extinta por força do regime militar. Na
fase posterior, aparecem Rui César; V. Ex.! Deputa
do Aldo Rebelo; Javier Alfaya, atual líder da Oposi
ção na Bahia, Vereador pelo PCdoS; Clara Araújo;
Renildo Calheiros, Chefe de Gabinete do Governa
dor Miguel Arraes e ex-Deputado Federal; Lindberg
Farias, Deputado Federal; Ricardo Gomyde, Deputa
do Federal; Orlando Silva, companheiro e Presidente
da UNE, aqui presente. E virá agora Ricardo Capelli.
Mas não queria terminar sem citar que, de um pas
sado mais remoto ligado diretamente à UNE, vêm
pessoas como Ulysses Guimarães, Sepúlveda Per
tence e José Sarney. Por isso, penso que a UNE
deve ser homenageada, sim. Ela tem contribuído
para a luta de um Brasil soberano e democrático. Ela
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do especial de registrar um momento relevante da Ouço, com atenção, a palavra do meu nobre e
União Nacional dos Estudantes no pré-64: a instala- estimado camarada Deputado Haroldo lima.
ção de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquéri
to, constituída para apurar - e este era o nome da
Comissão - as atividades subversivas da União Na
cional dos Estudantes. Fui um dos depoentes nessa
Comissão. Estive aqui durante dois dias. A Comis
são era presidida pelo Deputado Geraldo Freire, pri
meiro Presidente da Arena após o movimento de
1964, numa sessão extremamente tumultuada e
com apoio de inúmeros Parlamentares de todas as
bancadas, que discutiam o papel da UNE naquele
momento na sociedade brasileira. Veio 64, e nós sa
bemos dos acontecimentos. A UNE foi fechada por
muito tempo, mas aquele instante ficou marcado.
Mais tarde, convivemos com muitas CP\. Eu me or
gulhei de ter sido, entre outras lutas políticas, um
dos defensores da posição dos estudantes brasi
leiros naquele pré-64, defendendo com dignidade
nesta Casa a bandeira da União Nacional dos Es
tudantes. Por isso, ao participar deste festejo, la
mentando não estar presente toda a sessão, va
lho-me deste aparte a V. Ex.!! para dizer que conti
nuamos fazendo um esforço. Eu tenho debatido in
sistentemente no meu partido, o PFL - ainda re
centemente realizamos um encontro dos partidos
liberais da América Latina, em Salvador -, que
uma das nossas prioridades tem de ser necessa
riamente o encontro com o jovem. E não foi à toa
que, na condição de relator do PFL 2000, nós ele
gemos entre as prioridades do partido o binômio
educação - emprego, dentro da compreensão de
que a questão do emprego está indiscutivelmente
associada à questão da educação, e esta tem a ver
com a juventude brasileira em todos os níveis. Por
isso, participo orgulhosamente desta sessão e ho
menageio todos os estudantes brasileiros, reafir
mando a importância da UNE como órgão máxi
mo da representação estudantil brasileira. Muito ob
rigado.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Deputado Aldo Rebelo, o tempo de V. Ex.!! está es
gotado, mas concederei a oportunidade de V. Ex.!
ouvir o Deputado Haroldo Lima e mais um minuto
para concluir sua exposição.

O SR. ALDO REBELO - Nobre Presidente Se
verino Cavalcanti, agradeço a V. Ex.!! a compreen
são. Quero também agradecer ao Deputado Manoel
Castro o aparte e dizer que seu depoimento e sua
participação no movimento estudantil não apenas
enobrecem sua biografia como engrandece também
a União Nacional dos Estudantes.
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tem formado liderança de destaque em nosso País. O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
E você, companheiro Ricar.do Capelli, vai herdar a palavra pela ordem.
essa bandeira. Saiba honrá-Ia, porque a UNE tem de O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
respaldar-se na sua trajetória passada, fazer hoje a Deputado, lamentavelmente, não darei a palavra a
luta que sempre fez. Hoje mais do que nunca, é ne- V. Ex.a porque há vários oradores inscritos e V. Ex..!
cessário lutar por um Brasil soberano e democrático. já falou tempo suficiente.
(Palmas.) O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, é

O Sr. José Genoíno - Deputado Aldo Rebelo, que diversos Deputados estão chamando minha
peço a V. Ex..! permissão para um breve aparte. So- atenção por ter cometido duas omissões na relação
licito a compreensão da Mesa, porque estou partici- de líderes que realcei. Um é baiano, Oliveiros Gua-
pando da votação da Lei de Imprensa na Comissão naes, Presidente da UNE no período imediatamente
de Constituição e Justiça e de Redação. anterior a Aldo Arantes. O outro não foi Presidente

O SR. ALDO REBELO _ Ouço, com prazer, o mas foi candidato a Presidente e morreu há pouco~
aparte de V. Ex..! dias, Herbert José de Souza, o Betinho. (Palmas.)

O Sr. José Genoíno _ Deputado Aldo Rebelo, O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
é um dever estar participando desta sessão e fazer Peço a V. Ex..!, Deputado Aldo Rebelo, que conclua
este aparte ao discurso de V. Ex..!, ex-Presidente da seu pronunciamento. V. Ex..! dispõe de um minuto.
União Nacional dos Estudantes, simbolicamente rep- O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, vou
resentando todos os ex-Presidentes da entidade. concluir, elogiando a liberalidade de V. Ex..! como
Não poderia deixar de iniciar este breve aparte fa- sempre, na Presidência dos trabalhos.
zendo referência a companheiros da União Nacional Agradeço ao nobre Deputado José Genoíno,
dos Estudantes com quem convivi na época da Pre- também ex-dirigente da União Nacional dos Estu-
sidência de Honestino Guimarães, como Elenira Re- dantes, o aparte. E agradeço também ao nobre De-
zende, José Carlos da Mata Machado e Humberto, putado Haroldo Lima, que cometeu mais uma omis-
companheiros que deram a vida pela democracia e são ao esquecer de citar seu próprio nome, pois
pelo socialismo. Quando olhava, há alguns dias, o também foi dirigente estudantil da União dos Estu-
álbum de Ibiúna, pude constatar que a média de ida- dantes da Bahia e hoje se encontra aqui entre nós
de dos delegados ao Congresso Nacional dos Estu- como dirigente do Partido Comunista do Brasil e de-
dantes lá realizado era de 23 anos. Dois terços das cano da nossa bancada na Câmara dos Deputados.
pessoas que estão naquele álbum foram assassina- A Sr:!! Maria Laura - Deputado Aldo Rebelo,
das ou estão desaparecidas. Dessa geração que sei que o seu tempo está terminando, mas gostaria
construiu a UNE queremos resgatar o ideal de gene- de solici~ar um aparte.
rosidade, da solidariedade como algo universal. Para O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Sr-
concluir, quero dizer que a União Nacional dos Estu- Deputada, não quero ser descortês com V. Ex.!!, mas
dantes, pela sua história, apresenta nos dias de hoje terei de encerrar o tempo do Deputado Aldo Rebelo.
a luta da juventude por uma sociedade baseada em A Sr:!! Maria Lau,a - Saúdo o nobre compa-
valores, uma sociedade em que as pessoas não se- nheiro pelo papel importantíssimo que teve como di-
jam coisas. A juventude é um nervo exposto, e a cri- rigente da União Nacional dos Estudantes.
se de valores, a ideologia do salvem-se todos da O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, vou
maneira que quiserem coloca-a diante de uma crise concluir. No início do meu pronunciamento, fiz referên-
de perspectiva. Por isso, é fundamental materializar cia ao passado e às origens da União Nacional dos
o lema "A UNE somos nós", caracterizado hoje Estudantes, mas a saudação que hoje deixo é a esta
como o lema de uma juventude que sabe sonhar, UNE que mantém de pé e acesas as velas da luta pela
que tem o direito de sonhar, que sabe ter a esperan- liberdade, pela independência nacional e pela realiza-
ça de que vai construir uma alternativa democrática, ção dos sonhos do grande povo que é o povo brasileiro.
uma alternativa humanista, uma alternativa em que a Parabéns à União Nacional dos Estudantes,
solidariedade e a generosidade dos que fizeram a parabéns à Diretoria que toma posse.
história da UNE se colocarão na conjuntura atual: Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Ex..! por ter me concedido o aparte e O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
repito que não poderia deixar de participar desta ho- Concedo a palavra à nobre Deputada Simara Ellery,
menagem, como ex-integrante da Diretoria da União pelq Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPRONA.
Nacional dos Estudantes. Muito obrigado. (Palmas.) V. Ex.! dispõe de dez minutos.



Agosto de J997 DIÁRIO DA CÂMARA 005 DEPUTADOS Quinta-feira J4 23343

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA. túlio Vargas, institucionalizava finalmente a UNE
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, como órgão representativo da categoria.
Deputado Severino Cavalcanti, Deputado José Mau- No entanto, as sugestões relativas à defesa do
rício, Sras. e Srs. Deputados, saúdo os amigos da exercício das liberdades de pensamento, as questõ-
UNE na pessoa do Deputado Aldo Rebelo, o eterno es de autonomia e do poder da universidade para a
Presidente da UNE, pelo menos assim citado pelo escolha dos seus dirigentes e a preocupação em in-
Vice-Presidente do PMDB, Deputado Marcelo Bar- terpretar o pensamento não apenas da categoria es-
bieri. tudantil, mas assumindo reivindicações trabalhistas

Nascida em 13 de agosto de 1937, a União Na- e integrando-se em lutas sucessiva pela declaração
cional dos Estudantes fazia parte, em seu primeiro de guerra ao nazi-fascismo e pela redemocratização
momento, de todo um esforço de modernização ins- do País, tudo isso vem colidir com as posições ex-
titucional contra os regionalismos que favoreciam o pressas pelo Governo, que tenta exterminar toda e
isolamento dos Estados da Federaç~.o e viciavam a qualquer experiência democrática e de abertura,
República Velha. Às vésperas do Estado Novo, co- numa época em que o Estado Novo distinguia-se
meçava a entrar em ação o que viria a ser o órgão pelo autoritarismo, favorecido pela emergência do
máximo de representação dos estudantes de todos fascismo e do nazismo, de cujas simpatias tenta se
as universidades e escolas superiores do Brasil. beneficiar sem se comprometer. A proximidade do fi-

Fruto da tomada de consciência quanto à ne- nal da Segunda Guerra Mundial e da vitória dos alia-
cessidade da organização em caráter permanente dos traz concentrações de estudantes contra um Es-
nacional da participação política estudantil, a UNE tado Novo já bastante esvaziado. Em 1945, em Re-

representa sem qualq er b d d
• "d " cite, o estudante Demócrito de Souza Filho é assas-

, u som ra e UVI a, o mais
importante marco divisor da participação política na- sinado pela polícia, atingido na testa por uma bala,
cional ao longo da nossa história. em comício a favor do candidato oposicionista

Curiosamente, a UNE nasceu na Casa do estu- Eduardo Gomes à Presidência da República.
dante do Brasil, entidade simpática ao Poder Públi- Sem pretender estender-me em demasia acer-
co, subvencionada pejo recém-criado Ministério da ca da historiografia, sobre a qual já existe farta docu-
Educação, quando o Conselho Nacional de Estudan- mentação, gostaríamos de ressaltar que a UNE
tes, depois de instalado solenemente pelo então Mi- sempre representou no Brasil a preocupação com os
nistro da Educação, efetuou, em 12 de agosto de problemas nacionais. Muitas vezes de forma dramá-
1937, sua primeira sessão ordinária, dirigida pela tica, como a história nos tem mostrado. Da luta con-
Presidente vitalícia e fundadora daquela Casa, Sr- tra o analfabetismo até o embate político em todos
Ana Amélia Queirós Carneiro de Mendonça. No en- os momentos de conflito da vida social, do combate
contro, aprovou-se proposta do representante do Di- ao Eixo e ao Estado Novo e da oposição ao regime
retório Central de Estudantes de Minas Gerais proi- autoritário a+é o movimento dos caras-pintadas pela
bindo expressamente a discussão de temas políti- deposição do ex-Presidente Collor e hoje a campa-
coso No esforço de modernização do País que Var- nha pelo desarmamento, recentemente lançada em
gas quis empreender com o sentido de missão que São Paulo, pela paz e contra a violência nas ruas.
julgava apenas a ele pertencer, naquele momento, o Quantas vezes a UNE não assumiu a bandeira
Estado Novo dava sinais de que considerava os da defesa do patrimônio territorial e econômico do
centros acadêmicos entidades de utilidade pública e País? Quantas vezes não saiu em protestos e mani-
de que tencionava tê-lo sob controle. Em dezembro festações contra aumento de preços? Porém, é a
de 1938, por convocação, mais uma vez, da Casa partir dos anos 50 que assume a luta pela reforma
do estudante do Brasil, instalava-se no Rio de Janei- do ensino, pelo debate em torno do projeto de lei
ro o 11 Congresso Nacional dos Estudantes, ao qual das diretrizes e bases da educação. Desde então, o
compareceu o representante do Ministério da Educa- debate do meio estudantil intensifica-se, a ele incor-
ção, o ilustre Sr. Gustavo Capanema, e delegados porando-se mobilização de intelectuais e educadores a
de oitenta centros acadêmicos e de associações es- favor da escola pública e da reforma universitária.
tudantis de todo o País. Por aprovação unânime, ins- Ouço, com prazer, o nobre Deputado Valdir
tituíam o Conselho Nacional de Estudantes, compos- Colatto.
to por representantes das entidades filiadas e pelo O Sr. Valdir Colatto - Deputada Simara Ellery,
conselho consultivo. O Decreto-Lei n!! 4.080, de 11 V. Exã que representa o PMDB, que se espelha na
de fevereiro de 1942, assinado pelo Presidente Ge- figura exemplar de Ulysses Guimarães, que, como já
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foi relatado aqui, foi participante do movimento estu- o povo desta Capital. Ao concluir esta minha mani-
dantil, aborda com brilhantismo a história da UNE. festação de alegria, devo mencionar que assisti à
Quero acrescentar ao seu pronunciamento nossos covarde, violenta e criminosa ação do incêndio da
parabéns à entidade pelos sessenta anos de exis- sede da UNE, que, como disse o nobre Deputado
tência, mas também chamar a atenção, dando um Miro Teixeira, também foi metralhada na época do
testemunho de incentivo a todos estudantes brasilei- regime militar. A juventude do meu partido, o PSDB,
ros, para que se espelhem nos Líderes que estão no traz-nos permanentemente toda a inquietude dos jo-
Congresso Nacional - e foram vários listados aqui. vens brasileiros. Os jovens não podem ser Governo.
Que eles realmente sejam um incentivo e um exem- Eles têm compromisso com a mudança, com a es-
pio de lutas, de busca de objetivos em defesa deste perança, e são muito bem-vindos à vida partidária,
País. E que a nova juventude possa continuar o tra- porque dão justamente a nós, que passamos dos
balho da UNE em âmbito nacional, tendo coragem, cinqüenta anos - que já estamos, quem sabe, aco-
para que esse movimento não pare, ao contrário, modados e até sem esperanças - uma grande ener-
multiplique-se. É do movimento estudantil, que nós e gia e um grande incentivo de luta. A juventude do
a maioria dos Líderes do País participamos, que sur- meu partido, que tem orgulho de participar de todas
gem as grandes lideranças e as luzes para dirigir as as lideranças e diretorias da União Nacional dos Es-
comunidades, os Municípios, os Estados e a Nação tudantes - ainda hoje, na posse de Femando Gui-
brasileira. Parabéns a V. Ex! que, em seu discurso, marães, às 15h, companheiro da nossa juventude-
coloca luz em um pouco da história da UNE. A UNE saúda os sessenta anos da UNE, associando-se a
continua seu trabalho de ir em busca das lideranças esse sentimento de gratidão nacional. Precisamos
estudantis, que, às vezes, hoje, meio apáticas, não da UNE, da sua inquietude, da sua rebeldia, de todo
olham para este lado da participação na área políti- seu protesto, de todas as suas denúncias, de mais
ca, área em que também precisam atuar. Que tra- sessenta anos para conquistarmos - muito antes
gam novamente à discussão do País os grandes disso, se Deus quiser - um País justo e democrático.
problemas nacionais, para que políticos possam in- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
centivá-Ios e continuar ajudando nessa luta da UNE comunica à eminente Deputada Simara Ellery que
que não termina agora. Parabéns a V. Exã pelo seu seu tempo esta esgotado. Entretanto concede-lhe
pronunciamento e à UNE pelos seus sessenta anos mais um minuto para ultimar seu pronunciamento.
de existência. A SRA. SIMARA ELLERY - Prossigo, Sr. Pre-

A SRA. SIMARA ELLERY - Deputado Valdir sidente.
Colatto, agradeço a V. Ex.!! o aparte. A UNE tem representado, ao longo da história

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Ronaldo no Brasil, o momento da ruptura com fódas as for-
Cezar Coelho. mas de injustiça social, o repúdio às iniqüidades, a

O Sr. Ronaldo Cezar Coelho - Deputada Si- face mais visível do sonho pela liberdade. Muitas ve-
mara Ellery, honra-me apartear V. Ex!!, que, em seu zes representou o choque com as forças policiais, já
discurso, traça com brilho a história dessa grande tendo sido alvo de grandes momentos de comoção
instituição e a contribuição notável de escola, de ci- nacional em épocas de autoritarismo. É nesse senti-
dadania que ela representa para nosso País Neste do que vale a pena lembrar episódios dramáticos de
momento, a UNE energiza este plenário. O nobre rebeldia e de indignação na luta idealista por um País
Deputado José Maurício há de concordar comigo, melhor. Quem de nós não se recorda do incêndio da
com toda sua experiência, quando afirmo que é lida sede da UNE na Praia Vermelha, em 1964? Quem de
esta manhã, ocasião em que acontece esta sessão nós não se lembra da morte do estudante secundarista
de homenagem, momento em que assistimos aos lí- Edson Luís, no restaurante Calabouço, no Rio de Ja-
deres estudantis de ontem, de hoje e de amanhã. Fi- neiro, em 1968? Quem não se lembrará do assassina-
zeram parte dessa entidade o grande Ulysses Gui- to do dirigente da UNE, Honestino Guimarães, vítima
marães e Deputados e Senadores, pessoas que de furiosa intervenção policial-militar, verdadeira opera-
passaram pela escola da cidadania. Refiro-me à ção de guerra travada na Universidade de Brasnia,
União Nacional dos Estudantes, reserva de inquietu- para, em nome da segurança nacional, acabar violen-
de. A UNE é pluralista e nos traz uma grande visão tamente com a vida de um líder estudantil?
de beleza.· Há pouco, vi o pequeno Lucas, de dois Tais mortes constituem marco na história brasi-
anos, filho de Brasília, assistindo a esta sessão ple- leira. Sim foi nos anos 60 que a UNE assumiu o
nária. Se Deus quiser, ele estará aqui representando grande papel da vanguarda pela formação de novas
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lideranças e pelo trabalho político. No seio do movi
mento estudantil, a estrutura social do País era
questionada. Na luta pela educação, havia o movi
mento da transformação, traduzido pelas apreensõ
es, pelas expectativas de um projeto de construção
nacional. Na Igreja também se viam focos de resis
tência, da militância católica que, muitas vezes na
clandestinidade, fazia o trabalho de convencimento,
papel das vanguardas, de mobilizar a sociedade
pela queda da ditadura. Bastante castigado pela re
pressão violenta em todo o País, em 1968 o movi
mento estudantil fazia despertar forças de oposição
até então aparentemente adormecidas. Entre as ma
nifestações pacíficas mais importantes lideradas por
estudantes, vale lembrar a do dia 12 de abril de
1968, data de aniversário do golpe mmtar, quando,
em passeata em São Paulo, universitários protesta
ram contra a morte do estudante Edson Luís e rece
beram o apoio de numerosos intelectuais, artistas e
parlamentares. Também contra a morte do Honesti
no Guimarães, livros são lançados, no Rio, com de
núncias ao regime, e na música popular as canções
de protesto aparecem gerando euforia. Geraldo Van
dré apresenta, em 1968, para um público de mais de
trinta mil pessoas no Maracanãzinho, sua canção "Ca
minhando" ou "Para não dizer que não falei de flores",
que viria a ser o símbolo político maior da resistência à
ditadura. Ainda em 1968, em Ibiúna, na Bahia, onde se
realizava o Congresso Nacional de Estudantes, com
cerca de oitocentos estudantes, três dos principais lí
deres estudantis são reprimidos e presos: Vladimir
Palmeira, José Dirceu e Luís Travassos. Esses fo
ram exemplos de todo um processo de radicaliza
ção que marcou inúmeras famílias no Brasil.

Com a redemocratização do País, no entanto,
a força daqueles movimentos de reação extrema
mente politizada assume outra feição. As reivindica
ções que pertenciam ao período autoritário eram I~

tas de cunho eminentemente ideológico, das bandeI
ras por melhores condições de ensino às lutas con
tra as desigualdades estruturais do País. O mundo
globalizado atual, com acesso muito mais acentuado
aos meios de comunicação; traz novos paradigmas,
tais como o do desarmamento, conforme já fizemos
referência, pela paz, peJa cidadania e pela dignidade
de todos, em especial nos grandes centros urbanos.

A UNE - e com ela o embrião sempre presente
do sonho da liberdade - jamais deixará de ser porta
voz viva e instigante do inconformismo que não se
apagará nunca entre os que buscam um Brasil mais

. solidário, mais desenvolvido e menos desigual.

Parabéns, UNE!

Durante o discurso da Sfã Simara Elle
ry, o Sr. Severino Cavalcanti, 21- Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Maurício, ti!. Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce
do a palavra ao eminente Deputado Pedro Valada
res, que falará pelo Partido Socialista Brasileiro, por
dez minutos.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é uma honra para mim representar o
PSB nesta solenidade de homenagem à maior enti
dade de estudantes universitários do Brasil. É uma
honra para o PSB, que tem marcado suas ações por
uma luta constante em benefício da classe trabalha
dora, da classe pobre e da juventude do Brasil.

A UNE se confunde com esses jovens de todo
o Brasil que clamam por uma sociedade mais justa,
igualitária, com escola para todos. Seria bom se ao
comemorarmos os sessenta anos da UNE estivésse
mos comemorando o ensino de qualidade no Brasil,
um ensino em que não existissem analfabetos ou uma
só criança fora da escola, mas, infelizmente, só pode
mos homenagear essa grande entidade que é a UNE.

Falando em analfabetismo, sabemos da exis
tência de Municípios no Brasil nos quais há 70% de
analfabetos. É uma vergonha para nós, brasileiros,
uma situação como esta. Devemos seguir o exemplo
de Cuba - está aqui presente Jorge Ferreira, da Em
baixada de Cuba - que conseguiu, mesmo com to
das as adversidades, diminuir o índice de analfabe
tismo para quase zero.

Hoje estamos comemorando também o aniver
sário do Comandante Fidel Castro, que luta por uma
sociedade igu"llitária, justa, pelo exercício pleno da
cidadania.

Ouço, com prazer, o Deputado Jair Meneguelli.
O Sr. Jair Meneguelli - Muito obrigado, Depu

tado Pedro Valadares. Estava na Comissão de Tra
balho votando matérias importantíssimas e fiquei até
com medo de não chegar ao plenário a tempo de
participar desta homenagem. São três os motivos da
minha felicidade no dia de hoje: a homenagem que
V. Ex!! acaba de prestar ao companheiro Fidel,cas
tro; a homenagem que agora faço à Central Unica
dos Trabalhadores pela realização, no final da tarde
de hoje, do seu VI Congresso e a homenagem que
tenho a possibilidade de prestar à UNE. Apesar de
não compor seus quadros, tive a felicidade de parti
cipar, junto com a UNE, do movimento pelo im
peachment do ex-Presidente Fernando Collor de
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Mello. Tive também a felicidade de participar com o ço que era permitido pela UNE, tinha como se ex-
hoje companheiro Lindberg Farias, em diversos pa- pressar. Essa expressão, mesmo tendo sido inter-
Ianques, em diversos carros de som, de várias pas- rompida num outro momento, no da ditadura, foi re-
seatas. Por vezes alguns jovens brincavam comigo e tomada, e daí reside exatamente a força da história
pintavam meu rosto. Evidentemente que naquela da UNE, da continuidade da sua luta, da batalha dos
época eu já não tinha mais cara de estudante, mas seus dirigentes, que, como aqueles, merecem e pre-
me orgulhava muito de estar junto com aqueles jo- cisam também ser parabenizados por estarem nessa
vens numa das lutas mais memoráveis de que parti- batalha que é de todo o cidadão comprometido com
cipei como Presidente da Central Única dos Traba- a democracia e com a soberania do País. Parabéns
Ihadores. Parabéns a todos os jovens deste País. à UNE e a todos aqueles que passaram por ela dan-
Parabéns à UNE. Parabéns a todos os seus presi- do um pedaço da sua vida pela história de libertação
dentes e a todos os seus diretores. Realmente estes deste País. Parabéns a V. E~, por estar falando em
jovens são importantíssimos na luta pela transforma- nome do Partido Social Brasileiro nesta sessão. Pa-
ção do país. Muito obrigado, Deputado. rabéns àqueles que continuam fazendo da nossa

O SR. PEDRO VALADARES - Obrigado pelo UNE um marco histórico na luta pela libertação do
aparte, Deputado Jair Meneguelli. Sabemos de sua nosso País.
trajetória política como sindicalista que sempre lutou O Sr. Lindberg Farias - Deputado Pedro Va-
pelos trabalhadores no Brasil. fadares, V. Exã me concede um aparte?

Como estava dizendo, precisamos da UNE, O SR. PEDRO VALADARES - Tem V. Ex!! a
que representa não só os estudantes, mas toda a ju- palavra.
ventude do Brasil, essa juventude que se inquieta a O Sr. Lindberg Farias - Nobre Deputado, ao
cada passo do Governo Federal fora do trilho da se- longo dos tempos, a União Nacional dos Estudantes
riedade, da honestidade. Vocês, jovens, com sua in- se firmou pela sua capacidade de luta e extrema
quietude, com sua coragem, com sua força, sempre representatividade de sua entidade. Ela não tem um
levam a palavra não só dos estudantes, mas de pensamento único em sua diretoria, ela tem de con-
toda a juventude do Brasil. centrar todas as diversas forças, os diversos grupos

Sr. Presidente, é com muito prazer que parabe- de jovens que se revelam contra esse sistema que
nizamos a UNE. aí está. Quero registrar as presenças do Vice-Presi-

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Maria dente da União Nacional dos Estudantes, o amigo e
Laura. estudante Márcio Jardim, e do Secretário-Geral,

A Sr- Maria Laura - Nobre Deputado, sei que também da União Nacional dos Estudantes, Luiz
é complicado interromper a fala do orador, mas, na Klippert, da Universidade Federal do Rio Grande do
verdade, tenho certeza de que são muitos aqueles Sul. Quero também dizer que na Diretoria da UNE
que, da mesma forma que eu, gostariam de ter a existe, como o Presidente da União Nacional dos
oportunidade de também falar nesta sessão. Concluí Estudantes, uma composição de pessoas de diver-
meu curso universitário em 1965. Justamente em sos partidos da vida política brasileira: do PC do B,
1964 eu era Vice-Presidente do Centro Acadêmico do PT, do PSB, do PSDB, do PSTU, do PDT, no
da Escola de Desenvolvimento Social do Ceará, caso o Secretário-Geral, e outros estudantes que
quando tivemos a invasão pelas forças militares e fo- não fazem parte de nenhum partido político. Por
mos todos destituídos dos cargos que ocupávamos. isso, quero aqui saudar não só o Presidente da
Não é apenas porque tive a oportunidade de partici- União Nacional dos Estudantes como todos os dire-
par daquele momento histórico que estou querendo tores dessa combativa entidade que tem importante
fazer um registro nesta sessão. Quero fazê-lo exata- tarefa a desempenhar nos próximos anos.
mente para parabenizar a UNE pela expressão que O SR. PEDRO VALADARES - Deputado Lind-
teve, nesses sessenta anos, na continuidade da luta berg Farias, agradeço a V. Ex! por complementar
pela democracia no País, pela soberania nacional, nosso discurso.
pela escola pública para todos, pela reforma agrária, Sr. Presidente, eu, que já fiz parte também do
uma luta, enfim, levantada, nos anos de 1962, 1963, Grêmio Estudantil do Ateneu Sergipense, em Araca-
pelas reformas de bases profundas de que nosso ju, quero parabenizar a S~ Indira Pereira Amaral, de
País tanto precisava e que as forças democráticas Sergipe, que se encontra presente e que fará parte
do país também se somavam para concretizá-Ias. da Diretoria da UNE, assim como dizer a V. E~ que
Particulp.rmente, nossa juventude, por meio do espa- o PSB estará representado na UNE com seus filia-
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dos Luís Felipe' Paganella, Luiz Felipe Pereira da
Cunha, Devis Clinger, Ricardo Horta de Alvarenga e
Cláudio Henrique Souza.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de para~

benizar, mais uma vez, essa entidade, que tem sido
orgulho para a juventude de nosso Brasil, por de
monstrar força, coragem e indignação contra as coi
sas ruins que acontecem em nosso País.

Parabéns à UNE! (Palmas.)
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce

do a palavra ao eminente Deputado Wolney Queiroz,
pelo PDT.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Magnífico Reitor da UnB, João Cláudio Todorov,
Presidente da UNE, Ricardo Cappelli, quero iniciar
minhas palavras parabenizando e saudando os inte
grantes da Diretoria da UNE, componentes e partíci
pes dessa nova diretoria, membros do PDT, Luiz
Klippert, Secretário-Geral da UNE, citado pelo emi
nente Deputado Lindberg Farias, Sóstenes Macedo,
Vice-Presidente Regional da Bahia, e Paulo Amaral,
Diretor.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estão
reunidos neste momento estudantes de ontem e de
hoje, representantes da sociedade civil e cidadãos
brasileiros para saudar a União nacional dos Estu~

dantes pelo transcurso do seu sexagésimo aniversá
rio de fundação.

Nesses sessenta anos, não houve luta libertá
ria, não houve momento reivindicatório, não houve
defesa dos excluídos, não houve, enfim, espaço que
reafirmasse os valores da liberdade, do direito, da ci
dadania, da nacionalidade, da solidariedade e da to
lerância em que lá não estivesse presente e engaja
da à frente das mobilizações a União Nacional dos
Estudantes.

A UNE nasceu sob o signo da liberdade e da
defesa dos interesses nacionais. Como centro de
mobilização em torno da campanha "O Petróleo é
Nosso", contribuiu para que o Brasil olhasse mais
para si e para seu povo.

Conduzindo-se pela afirmação da soberania
nacional e gestação de um projeto econômico e so
cial que beneficiasse o povo brasileiro, a UNE logrou
sensibilizar a opinião pública nacional. Criou~se, as
sim, a Petrobrás, símbolo da nacionalidade que os
entreguistas de hoje e os "entregossauros" de sem
pre querem destruir.

Na década de 60, a UNE integra-se à vida cul
tural brasileira como pólo de aglutinação, de debate

e de produção cultural. Seu ambieni:8 fi:.':!\

do Centro Popular de Cultura - CPC -, ,ariisia.j
como os teatrólogos Paulo Pontes e Vianinha e o
músico Carlos lira, autor do hino da entidade, em
parceria com o poeta Vinícios de Moraes.

Com o golpe de 1964, a UNE, voz da juventu
de brasileira, foi a primeira a ser atacada pela dita
dura, sendo sua sede, na Praia do Flamengo, incen
diada no início da noite da vida política brasileira,
como citou o Deputado Miro Teixeira.

Mas, mesmo na clandestinidade, a UNE não se
verga e continua a expressar os anseios da socieda
de civil amordaçada.

Num grito de liberdade, o movimento estudan
til, sob a direção da UNE, explode em todo o Brasil,
em 1968, clamando pela democracia.

Nesse período, a ditadura já ceifava as vidas
dos jovens como Edson Luiz de Lima Souto, assas
sinado no restaurante Calabouço.

Milton Nascimento e Fernando Brandt eterniza
ram em sua música e poesia o sentimento da juven
tude brasileira: "Quem cala sobre o seu corpo, con
sente na sua morte". O movimento estudantil não
consentiu.

Com coragem e desprendimento, expôs-se aos
riscos daquela hora dura, daqueles anos de chumbo.
Mais uma vez a mão-de-ferro procura sufocar a UNE
e os estudantes.

Ouço, com prazer, o Deputado Sérgio Carneiro.
O Sr. Sérgio Carneiro - Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, Diretoria e membros da UNE,
quero associar-me a V. Ex!! em seu pronunciamento,
nobre Deputado, em nome do nosso partido, o POT
- e que tão bem o representa nesta Casa o Deputa
do mais jovem do Brasil, estudante e colega de
CEUB -, para dizer que não quero reportar-me aqui
às lutas da UNE no passado; não quero reportar-me
à importância da UNE na história do Brasil, até por
que os oradores que me antecederam já o fizeram.
Quero, aproveitando a presença da Direção da UNE
nesta Casa, aproveitando o ensejo das comemora
ções dos seus sessenta anos, conclamar a UNE
para, sob a égide dos seus ideais de justiça, de de
mocracia, de luta por uma educação pública gratuita
e de qualidade em nosso País, pela sua adesão a
todas as lutas populares e democráticas que outros
segmentos da nossa sociedade ensejaram ao longo
da nossa história, uma discussão sobre nosso pre~

sente e nosso futuro. É preciso que a UNE, pela sua
importância, como segmento organizado da nossa
sociedade, congregando o futuro da elite intelectual
do País, some-se a esta Casa e com outros seg-



23348 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

mentos da sociedade para que possamos discutir a
sociedade do futuro. Não podemos ficar presos a
idéias que foram concebidas no século XIX, às teo
rias de Montesquieu, apenas na organização do nos
so Estado; não podemos ver o Poder Legislativo
subjugado, como está, a um projeto neoliberal que
condena os segmentos mais humildes e mais pobres
da nossa população à miséria e à pobreza. Nós pre
cisamos que a UNE discuta conosco qual o Estado
estratégico e necessário para o século XXI dessa
sociedade em que o dinheiro dá a volta ao mundo
em 24 horas; dessa sociedade informatizada, em
que um simples office-boy, indo ao banco para tirar
um extrato bancário, depara-se com uma máquina,
com um computador. Queremos a UNE discutindo
conosco qual o modelo de sociedade justa, com ins
trumentos para resgatar atrasos ainda hoje secula
res que persistem em nossa sociedade, de regiões
que assistiram ao homem ir à Lua em 1969, mas
não têm água para beber nos dias atuais. Quero,
portanto, Deputado Wolney Queiroz, aproveitando o
belo discurso que V. Ex!!. faz nesta Casa, aproveitan
do as homenagens que o Poder Legislativo brasileiro
presta, com muita justiça, a essa brilhante entidade,
convocar todos seus membros e sua direção para
essa reflexão. E nós, do PDT, e tantos outros Depu
tados que tiveram a oportunidade de se pronunciar
antes de mim, estaremos aqui para servir de intér
pretes das novas aspirações que essa juventude,
representada pela UNE, tem para contribuir com a
Casa para um Brasil mais justo, soberano e demo
crático. Muito obrigado e parabéns a V. ExSl, nobre
Deputado. (Palmas.)

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Agradeço ao no
bre Deputado Sérgio Carneirc seu aparte e o incor
poro na íntegra ao meu pronunciamento. O mandato
de S. Ex!!. honra o PDT.

Prossigo, Sr. Presidente.
Naqueles anos escuros, toda a direção do mo

vimento estudantil é presa no Congresso de Ibiúna,
mas o apetite voraz da ditadura ainda reservava
muitos atos covardes e criminosos, como o assassi
nato do Presidente da UNE, Honestino Guimarães,
de Alexandre Vannuchi Leni e tantos outros.

Perseguido e desarticulado, o movimento estudan
til encontrará forças para ressurgir em meados dos anos
70, empunhando, entre outras, a bandeira da anistia.

Estamos comemorando hoje não só os sessen
ta anos da UNE, como também os vinte anos do res
surgimento das manifestações de rua no Brasil.

Em 1977 realiza-se o 111 Encontro Nacional dos
i=studantes da PUC de São Paulo, tendo a universi-

dade sido invadida pela Policia. Porém, esta não
conseguiu impedir o que mais temia o governo dita
torial. Iniciava-se, então, o processo de reconstrução
da UNE, que ressurgia dois anos depois, no Con
gresso de Salvador.

Com o advento da anistia, a UNE se engaja
nas lutas pelas Diretas Já e pela Assembléia Nacio
nal Constituinte.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado José
Maurício.

O Sr. José Maurício - Nobre Deputado Wol
ney Queiroz, aprendi com o adágio popular no meu
Estado que cavaco não voa longe do pau. Não é
mera coincidência, num momento em que todos os
homens que pensam se juntam a uma juventude vi
gorosa, valorosa, segura, senhora e possuidora de
sua vontade, quando nos deparamos com V. ExSl na
tribuna e presidindo esta Casa o homem que a im
plantou em Brasília, um velho combatente das lutas
pela liberdade do povo brasileiro, Deputado Neiva
Moreira; não é por acaso, Ricardo Cappelli; não é
por acaso, Magnífico Reitor da Universidade de Bra
sília, que se juntam aqui as vozes de homens e mu
lheres forjadas na luta pela libertação do povo brasi
leiro. Não é por acaso que comemoramos esses
sessenta ano de luta pela libertação contra a sub
missão, contra a dependência e contra a humilhação
que esse projeto neoliberal pretende introduzir em
nosso País. Comemoramos esses sessenta anos,
meu querido Aldo Rebelo, ,meu querido Aldo Aran
tes, e gostaria de dizer com firmeza,., meu querido
José Serra, todos temos compromisso com este
País. Em nossa insurgência, nós, que viemos da Fe
deração dos Estudantes de Campos, da UFES, da
UBES, que passamos pela UNE, temos o compro
misso uníssono, unitário, suprapartidário de libertar o
povo brasileiro do jugo da dependência daqueles
que entregam nossa soberania, daqueles que entre
gam nosso patrimônio. Nós, Deputado Wolney Quei
roz, nos orgulhamos, nos ufanamos de homenagear
a memória de José Carlos Brandão Monteiro, nosso
antigo líder, integrante da UNE; os dois Betinhos, o
branco, aquele homem valoroso, aquele ser da hu
manidade, e o Betinho Caó, o negro que trilhou os
melhores caminhos da UNE. Nós nos juntamos to
dos, irmanados num sentimento libertário de insur
gência, de não-submissão, para dizer que os nossos
são compromissos do chamamento - com a expe
riência de seis mandatos - permanente da luta idô
nea para libertar nosso País da submissão, da de
pendência, da escravidão. Parabéns, Deputado Wol
ney Queiroz, parabéns, Ricardo Cappelli! Que Ricar-
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do seja ele mesmo e represente sempre tudo aquilo jovens de 16 a 25 anos de idade, no Estado do Rio
que adquirimos, aprendemos e absorvemos como de Janeiro - conclusões que certamente não seriam
instrumento da luta que a UNE nos ensinou e há de publicadas se fossem contrárias aos interesses -
ensinar permanentemente à juventude e aos homens, são inteiramente alienados, pois querem apenas a
ainda que encanecidos, do nosso País. (Palmas.) satisfação de bens materiais como morar e comer

O SR. WOLNEY QUEIROZ - Registro com imen- bem, ter carro próprio, aprender outras línguas, com-
sa satisfação o aparte do Deputado José Maurício. putação, quando todos sabemos que tudo isso é

Pois bem, Sr. Presidente, não houve momento apenas um meio e não um fim em si mesmo.
em que a sociedade civil não encontrasse na UNE Verifica-se, por meio dessa pesquisa, que o
um porta-voz de suas lutas democráticas. Mais uma Governo não quer a politização dos jovens, buscan-
vez a UNE ressurge nas ruas de cara pintada, para do, com uma pesquisa dirigida e paga com o dinhei-
exigir o impeachment do Presidente Collor. ro do povo - e, lamentavelmente, da Petrobrás -

Lutando, seja pelo acesso à qualidade do ensi- afastar a juventude brasileira da saudável participa-
no, seja pelas conquistas democráticas, a UNE rep- ção política, tornando-a alienada e distante da reali-
resenta aquilo que o seu hino canta: a UNE é a nos- dade brasileira.
sa voz. Esteja certo, porém, o Governo de que não

Parabenizo, neste instante, a União Nacional conseguirá esse objetivo, porque os jovens brasilei-
dos Estudantes, depositando total confiança na ges- ros já deram provas de sobra de que têm plena
tão, que esse inicia agora, do companheiro Ricardo consciência de suas responsabilidades perante o
Cappelli, esperando que a UNE continue a ter o pa- País e não se omitirão a um chamamento cívico,
pel que sempre tevp no cenário político nacional, diante de seu papel histórico de resistência demo-
despertando os estl' Jantes, presidindo, coordenan- crática e das tentativas divisionistas.
do e liderando os ' rovimentos populares do nosso A União Nacional dos Estudantes não aceitará
País. e dirá presente sempre que for convocada, em nome

Parabéns à UNE! (Aplausos.) dos superiores interesses da Pátria brasileira. Te-
Durante o discurso do Sr. Wolney mos certeza disso quando vemos neste plenário os

Queiroz, assumem sucessivamente a Presi- Deputados Ricardo Gomyde, Lindberg Farias, Aldo
dência os Srs. Neiva Moreira, § 2J. do art. 18 Rebelo Arantes, Marcelo Barbieri, José Dirceu, que
do Regimento Interno e José Maurício, 10 por aqui já passou, e vários outros, que trazem para
Suplente de Secretário. o Congresso Nacional o verdadeiro anseio popular.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Estou convicto de que na gestão de Ricardo
dente, peço a palavra pela ordem. continuará acontecendo a mesma coisa, porque a

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Maurí- UNE poderá ser, lamentavelmente, o único segmen-
cio) - Pela ordem, concedo a palavra ao eminente to importante da sociedade brasileira a dar um basta
Deputado Arnaldo Faria de Sá. às medidas provisórias que enxovalham este Con-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. gresso Nacional-lamentavelmente, grande parcela
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- do Congresso Nacional nada diz a esse respeito.
te, vários Parlamentares já falaram da importância A UNE saberá tomar as medidas permanentes
da UNE e meu partido indicou quem falaria. Entre- para darmos um basta a essa política de neolibera-
tanto, gostaria de fazer este registro pela importân- lismo, de entrega de todo o Brasil aos poderes inter-
cia da homenagem que se presta à UNE. Saúdo seu nacionais. Lamentavelmente, isso está acontecendo,
novo Presidente e aproveito para dizer da importân- mas tenho a certeza de que a UNE, por intermédio
cia não só da UNE, mas das uniões estaduais, muni- das uniões estaduais e municipais, saberá dizer não
cipais e .de todas as entidades que fazem parte da àquilo que acontece com esse Governo entreguista,
União Nacional dos Estudantes. Lamentavelmente, que quer acabar com nosso País.
grande parte dos partidos políticos parecem viver Parabéns, Ricardo! Parabéns aos estudantes
uma letargia, uma indiferença com o que acontece, do Brasil! (Palmas.)
mas certamente as entidades civis, e dentre elas a O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
mais importante, a UNE, podem dar um basta e ten- faz suas as manifestações do elenco de Parlamenta-
tar mudar o que está acontecendo. res comprometidos com as lutas de libertação do

Recentemente, vimos uma pesquisa, feita a nosso País, agradecendo a todos aqueles líderes
mando da Petrobrás, que procura demonstrar que estudantis que fizeram a grandeza desta sessão,
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bem como a todos os Deputados pela participação,
inclusive do permanente Deputado Marinho Clinger.

Agradecemos ao Magnífico Reitor da Universi
dade de Brasília, padrão de ensino público, diferen
temente do que assoalha a mídia corrompida por um
sistema incapaz e não identificado com os interes
ses da sociedade brasileira. A nossa Universidade
de Brasília é padrão e orgulho do ensino público em
nosso País.

Agradecemos também a todas as manifestaçõ
es e as fazemos nossas. Queremos transmitir ao
companheiro Ricardo Cappelli e a toda sua diretoria
os votos de absoluto êxito e, sobretudo, de com
preensão neste momento de transição em que vive
nossa Pátria, mas que principalmente estejamos ir
manados no Congresso Nacional lutando permanen
te e altivamente pela manutenção da democracia
contra aqueles voluntariosos que imaginam ser os
senhores absolutos das verdades que não são nem
sempre absolutas, nem sempre verdadeiras.

Auguramos estar aqui e lá fora, nas ruas, com
você, Ricardo, com vocês da UNE, e com todo o
segmento da sociedade organizada brasileira para
que esse País se transforme, na verdade, em uma
sociedade justa, igualitária e fraterna.

Nossos parabéns, nossas homenagens, nos
sos votos de absoluto êxito e sucesso aos nobres di
rigentes da nossa inesquecível, da nossa permanen
te, da inatingível instituição que é patrimônio do nos
so País. Nossas homenagens à UNE pelos seus
sessenta anos.

(Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 55
minutos.)

Ata da 121â Sessão, em 13 de agosto de 1997
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 21 Vice-Presidente;

Paulo Paim, 3J. Secretário; José Maurício, 1S~ Suplente de Secretário;
Marçal Filho e Álvaro Gaudêncio Neto; § 21 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Efraim Morais
José Maurício
Luciano Castro.

Roraima

Alceste Almeida - PFL; Elton Rohnelt - PFL;
Francisco Rodrigues - PFL; Luis Barbosa - PPB;
Moisés Lipnik - PTB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Antônio Brasil - Bloco/PMDB; Asdrúbal Bentes
- Bloco/PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Elcione

Barbalho - Bloco/PMDB; Geraldo Pastana - Blo
co/PT; Gerson Peres - PPB; Hilário Coimbra 
PSDB; José Priante - Bloco/PMDB; Mário Martins 
Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro - PSDB; Otavio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha - Bloco/PT; Raimundo Santos
- PFL; Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires
Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio 
PSDB; Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; João Thomé Mestrinho - Blo
co/PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Aveli
no - PFL.

Rondônia

Eurípedes Miranda - Bloco/PDT; Expedito Jú
nior - PFL; Moisés Bennesby - PSDB; Oscar Andra
de - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL;
Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Osmir Lima
- PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23351

Tocantins

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

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; Cesar Bandeira - PFL; Haroldo Saboia
- Bloco/PT; Marcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury
- PFL; Nan Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira -
Bloco/PDT; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Roberto
Rocha - PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Ma
deira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Anibal Gomes - Blo
co/PMDB; Arnon Bezerra - PSDB; Firmo de Castro
- PSDB; Inácio Arruda - Bloco/PCdoB; José Linha
res - PPB; José Pimentel - Bloco/PT; Leônidas Cris
tino - PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andra
de - Bloco/PMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pi
mentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Blo
co/PMDB; Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Ro
berto Pessoa - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente
Arruda - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - BlocoIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Men
des - PPB; João Henrique - Bloco!PMDB; Julio Cesar
- PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Carlos Alberto 
PSDB; Iberê Ferreia - PFL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Armando Abílio - Blo
co/PMDB; Gilvan Freire - Bloco/PMDB; Ivandro Cunha
Lima - BlocoIPMDB; Ricardo Rique - BlocoIPMDB; Ro
berto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Humberto Costa - Blo
co/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; José Chaves - Blo
co/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer
ra - PFL; Mendonça Filho -:- PFL; Nilson Gibson 
PSB; Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Ricardo Heraclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sa
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco/PMDB; Wilson Campos - PSDB;
Wolney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PPB; José Thomaz Nonô 
PSDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB;

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

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Colbert Martins - Bloco/PMDB; Coriolano Sales 
Bloco/PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Si
mões - PL; Félix Mendonça - PTB; Geddel Vieira
Lima - Bloco/PMDB; Haroldo Lima - Bloco/PCdoB;
Jairo Azi - PFL - Jaques Wagner - Bloco/PT; João
Almeida - Bloco/PMDB; João Carlos Bacelar - PFL;
João Leão - PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Car
los Aleluia - PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha
- PFL; Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL;
Luiz Alberto - Bloco/PT; Luiz Moreira - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor
Duarte - PSDB; Pedro Irujo - Bloco/PMDB; Prisco
Viana - PPB; Roberto Santos - PSDB; Roland La
vigne - PFL; Sérgio Carneiro - Bloco/PDT; Simara
Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal
ter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - Blo
co/PMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Cos
ta - Bloco/PMDB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco
Horta - PFL; Herculano Anghinetti - PPB; Hugo
Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim Abi-Ackel 
PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Martins - PFL;
Joana Darc - Bloco/PT; João Fassarella - Blo
co/PT; José Rezende - PPB; José Santana de
Vasconcellos - PFL; Lael Varella --,PfL; Márcio
Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lio/la - Blo
co/PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Mauro Lopes 
Bloco/PMDB; Octávio Elísio - PSDB; O~elmo Leão
- PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado 
Bloco/PT; Paulo Heslander - PTB; Phiiemon Ro
drigues - PTB; Raul Belém - PFL; Roberto Brant 
PSDB; Romel Anízio - PPB; Ronaldo Perim - Blo
co/PMDB; Sandra Starling - Bloco/PT; Saraiva Fe
lipe - Bloco/PMDB; Sérgio Miranda - Blo
co/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas Brasileiro -
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Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT; Tilden San
tiago - Bloco/PT; Wagner do Nascimento - PPB;
Zaire Rezende-Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
PSDB; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão
- Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco/PT; Cidi
nha Campos - Bloco/PDT; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
PPB; João Mendes - PPB; Jorge Wílson - PPB;
José Carlos Coutinho - PFL; José Carlos Lacerda 
PSDB; José Egydio - PL; Laprovita Vieira - PPB;
Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - Bloco/PCdoB;
Mílton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/PDT;
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB; Osmar Leitão 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB;
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Antônio Carlos Pannunzio 
PSD; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary Kara - Blo
co/PMDB; Carlos Apolinário - Bloco/PMDB; Celso
Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cu
nha Lima - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Ve
lasco - Bloco/PSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisa
neschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduar
do Coelho - PSDB; Fernando Zuppo - Bloco/PDT;
Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - Bloco/PT;
Hélio Rosas - Bloco/PT; Jair Meneguelli - Bloco/PT;
João Melão Neto - PFL; João Paulo - Bloco/PT; Jor
ge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal - PSDB;
José Augusto - Bloco/PT; José Coimbra - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Bloco/PT;
José Machado - Bloco/PT; Jurandyr Paixão - Blo
co/PMDB; Lamartine Posella - PPB; Luciano Zica 
Bloco/PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT; Luiz

Gushiken - Bloco/PT; Luiz Máximo - PSDB; Marcelo
Barbieri - Bloco/PMDB; Marquinho Chedid - Blo
co/PSD; Marta Suplicy - Bloco/PT; Nelson Marque
zelli - PTB; Pedro Yves - Bloco/PMDB; Ricardo Izar
- PPB; Salvador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres 
PSDB; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia 
PPB; Vadão Gomes - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

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

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Carva
lho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Jofran Frejat 
PPB; Maria Laura - BlocolPT; Osório Adriano - PFL.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; João Natal - Blo
co/PMDB; Jovair Arantes - PSDB; Lídia Quinan 
Bloco/PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Vala
dão - PFL; Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB; Pedro
Canedo - PL; Roberto Balestra - PPB; Sandro Ma
bel - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - Bloco/PMDB; Marçal Filho 
Bloco/PMDB; Marilu Guimarães - PFL; Oscar Goldo
ni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio Villani - PSDB;
Chico da Princesa - PTB; Dilceu Sperafico - PPB;
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB; Flávio
Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Bloco/PMDB;
José Borba - PTB; José Janene - PPB; Luciano Piz
zatto - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Moacir Mi
cheletto - Bloco/PMDB; Nelson Meurer - PPB; Odi
lio Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo - Bloco/PT;
Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson - PSDB;
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger
- PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dércio Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Blo
co/PMDB; Edison Andrino - Bloco/PMDB; Hugo
Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos
Vieira - PFL; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Men
des - Bloco/PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB;
Paulo Bauer - PFL; Paulo Bornhausen - PFL;
Paulo Gouvea - PFL; Serafim Venzon - Blo-
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co/POT; Valdir Colatto - Bloco/PMOB; Vânio dos
Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSOB; Adylson Motta 
PPB; Airton Oipp - Bloco/POT; Arlindo Vargas 
PTB; Augusto Nardes - PPB; Carlos Cardinal - Blo
co/POT; Oarcísio Perondi - Bloco/PMOB; Ênio Bacci
- Bloco/POT; Esther Grossi - Bloco/PT; Fetter Jú
nior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMOB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker 
PPB; Luís Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMOB; Renan Kurtz - Bloco/POT; Valdeci
Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
co/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMOB; Veda Cru
sius- PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A lista de
presença registra o comparecimento de 403 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ROBERTO VALADÃO, servindo como
22..Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. SALATIEL CARVALHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V.

E~ a palavra.
O SR. SALATIEL CARVALHO (PPB - PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, desejo encaminhar a V. E~ e à Mesa, para que
faça parte dos anais da Casa, requerimento de infor
mações ao Ministro Raimundo Brito, do Ministério de
Minas e Energia, sobre irregularidades no transporte
e no subsídio de combustível.

Obrigado, Sr. Presidente.

REQUERIMENTO A QUE SE REFE
REOORADOR:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 , DE 1997

(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Solicita o envio ao Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia de pedido de
informações sobre irregularidades refe
rentes ao transporte e comercialização de
combustíveis no País.

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

ção Federal e nos arts. 115, inciso I; 116, inciso 11 e
§ 22 , e 60, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a V. Exa. seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado de Minas e Energia o seguinte
pedido de informações:

Nos últimos tempos, a imprensa tem publicado
com bastante freqüência denúncias envolvendo frau
des no transporte e comercialização de combustí
veis, cometidas pelas empresas distribuidoras que
operam em todo o País.

Basicamente, tais fraudes constituem-se no
passeio por várias unidades da Federação de deter
minados volumes de combustíveis que, na verdade,
jamais teriam sido entregues, mas consumidos na
unidade em que o processo se teria iniciado; tudo
isto com a única finalidade de receber os recursos
destinados a subsidiar o frete de combustíveis no
País, cujo montante mensal beira a expressiva soma
de trezentos milhões de reais, dos quais cerca de
cento e oitenta milhões destinam-se às vinte e nove
companhias distribuidoras atualmente em operação
no Brasil.

Outra possibilidade de fraude a que visam tais
entregas fantasmas de combustíveis é a de se ob
ter a isenção de ICMS contitucionalmente garantida
para operações entre os Estados produtores e os con
sumidores de tais produtos, sendo o seu efetivo consu
mo realizado nos Estados de origem da produção.

Quanto a esse particular aspecto, uma Comis
são Parlamentar de Inquérito instalada na Assem
bléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vi
sava estudar as causas de evasão fiscal no recolhi
mento de ICMS nas atividades de distribuição de
combustíveis verificou que quando o Estado deixou
de cobrar o imposto das distribuidoras e passou a
fazê-lo diretamente nas refinarias, a arrecadação
equivalente a um período de dez dias saltou de três
milhões de reais para treze milhões de reais!



o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Olávio Rocha.
O SR. OLAVIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) .:.. Sr. Presid~nte, Sr-s e Srs.
Deputados, os Municípios de São' Félix do Xingu,
Tucumã, Ourilândia do Norte, Bannach e Cumaru do
Norte pertencem à região do sul do Pará, detentora
de solo fértil e muito promissora para o Estado. So
mente na região de Tucumã há um contingente de 6
mil famílias que vivem no interior das matas, pionei
ros por assim falar, que lutam contra as adversida
des naturais e humanas.

São famílias que, independentemente dos obs
táculos que enfrentam, estão fincadas com garra e
muita vontade de vencer. Trabalham de sol a sol na
terra, seja na lavoura, seja na criação de animais.
Entretanto, além de lutarem contra índios, animais
das matas, encontram um problema maior, que é de
estarem vivendo a uma distância de 200 quilômetros
da sede do Município e a 250 quilômetros de Mara
bá, um dos Municípios mais industrializados. Isso
representa dizer a total falta de acesso às vias de
transporte rodoviário.

As poucas estradas existentes são intransitá
veis, o que obriga aquelas famílias a comer poeira e
lama em quilômetros e mais quilômetros de estrada
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Em outras vezes, a fraude pode ser mais sutil, a) qual o volume mensal, discriminado por Es-
com o transporte efetivamente realizado, mas a volta tado, de vendas de álcool, gasolina, óleo diesel e ou-
do combustível é feita clandestinamente. No entanto, tros combustíveis?
essa modalidade pode chegar a ser tão aberrante que b) Quais os valores pagos a cada companhia
ocorrem casos de, em uma cidade com apenas dois distribuidora, a título de subsídio de unificação de
carros, ter sido constatado o recebimento de milhões preços, relativamente ao óleo diesel, gasolina e ál-
de litros de gasolina; ou então, de declarações de pra- cool nos últimos cinco anos?
zos de entrega, entre duas cidades da Amazônia, de c) Quais os valores arrecadados, mês a mês,
apenas um dia, quando se sabe que o prazo normal para o FUP e FUPA, de janeiro de 1996 a julho de
para a realização de tal viagem é de dezesseis dias! 1997?

Tudo isto ocorre porque o órgão atualmente res- d) Foram realmente gastos cerca de dois bilhõ-
ponsável pela fiscalização das atividades de distribui- es de dólares, por parte da Petrobrás, para o paga-
ção de combustíveis no País, o Departamento Nacio- mento a empresas distribuidoras privadas de fretes
nal de Combustíveis (DNC), que sucedeu o Conselho pela entrega fictícia de combustíveis em diversas
Nacional de Petróleo (CNP), foi propositalmente criado unidades da Federação?
com uma estrutura frágil e, aos poucos, foi sendo des- e) Quais as providências efetivamente tomadas
mantelado pelo governo Collor, a fim de que sua tarefa pelo Departamento Nacional de Combustíveis para
de fiscalização fosse comprometida ou dificultada ao apurar a veracidade das inúmeras denúncias a res-
máximo. Assim sendo, chegou-se ao estágio atual, em peito da sonegação fiscal nas atividades de trans-
que há apenas cerca de oitenta fiscais para cuidar de porte e distribuição de combustíveis no país?
mais de vinte e três mil postos revendedores e cerca f) Quais os resultados obtidos pelas providên-
de uma centena de bases primárias e secundárias de cias anteriormente referidas?
distribuição de combustíveis. Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado

Assim, em virtude da ausência de controle efi- Salatiel Carvalho.
ciente e eficaz por parte do Estado, multiplicaram-se
os grupos de hábeis manipuladores - quase que se
poderia chamá-los de prestidigitadores - das decla
rações de frete de combustíveis e, por conseguinte,
responsáveis pelo criminoso desvio, em benefício
próprio, dos recursos públicos destinados ao subsí
dio dessa atividade.

Em face de tamanho descalabro, e em função
do despreparo, do desaparelhamento, mas sobretu
do do desinteresse quase cúmplice dos poderes pú
blicos por assunto tão grave e de tamanha importân
cia para a vida do País, este Deputado vem, na qua
lidade de Relator designado pela Comissão de Mi
nas e Energia desta Casa ao Projeto de Resolução
n2 110, de 1996, destinado a instituir Comissão Par
lamentar de Inquérito com a finalidade de "apurar e
investigar denúncias de fraudes cometidas por distri
buidoras de combustíveis em prejuízo aos recursos
públicos que susidiam o transporte de combustíveis,
provocando sonegação de impostos e ausência na
arrecadação de tributos relacionados aos Estados,
Municípios e à própria União", e a fim de dar cumpri
mento ao inescapável dever do Parlamento de fisca
lizar e controlar todas as ações do governo do Esta
do brasileiro no sentido de punir todos aqueles que
se comprazem na usurpação dos dinheiros públicos,
encaminhar ao Senhor Ministro de Estado de Minas
e Energia as seguintes indagações:
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para chegarem a outros centros urbanos. Entretanto,
mesmo assim, ali estão elas, firmes e fortes como
aroeiras, suando a camisa, produzindo muito, sem
ter como escoar a produção, mas estão lá, mesmo
jogados ao deus-dará.

É um sofrimento que só vencem os fortes e os
dedicados, que gostam de trabalhar a terra, pois es
tão desassistidos de tudo: faltam-lhes postos de saú
de, faltam-lhes as facilidades de escolas, das comu
nicações, dos transportes. Enfim, aquelas famílias lá
estão à espera da ajuda dos Governos Federal e Es
tadual, particularmente o pequeno produtor, que es
pera ter acesso ao crédito rural, ao FNO Especial, ao
Pronaf e a outras facilidades que não chegam até ele.

Entretanto, a região, por ter grande potencial
de recursos naturais, propicia o cultivo de cacau, cu
puaçu, pimenta-do-reino, seringueira e café, entre
outros. Foi escolhida pela Comissão Executiva do
Plano de Recuperação Econômico Rural da Lavoura
Cacaueira - CEPLAC - para o cultivo do cacau por
se ter encontrado naquela faixa de terra compreendi
da entre os Municípios de São Félix do Xingu, Tucu
mã, Ourilândia do Norte, Bannach e Cumaru do Nor
te, um potencial agropecuário muito grande e favorá
vel para esse cultivo.

Nesse sentido, a CEPLAC vem investindo ma
ciçamente à espera de obter uma produção de 600
mil quilos de cacau, cupuaçu e coco, neste ano de
1997. Sua expectativa para o ano de 1998 é expan
dir a área de plantio para 2 mil hectares somente de
cacau. O que contrasta com toda essa riqueza é
que, na região, as famílias residentes encontram-se
isoladas e só têm acesso à cidade mais próxima du
rante quatro meses do ano, vivendo sem as mínimas
condições, em razão de as estradas vicinais e princi
pais serem intransitáveis.

E a solução para minimizar as precárias condi
ções de vida daquelas comunidades seria a abertura
da estrada da gleba sudoeste e região, o que facilita
rá o escoamento das culturas ali conquistadas, per
mitindo às famílias viverem com dignidade, pois uma
das alternativas para o sul do Pará é a lavoura do
cacau, do café, do cupuaçu, que possibilitará a so
brevivência daquela gente pioneira, em razão de ter
mos a melhor terra ou o melhor solo para essas cul
turas e lavouras perenes.

Tanto assim que a própria CEPLAC, buscando
alternativas para expandir a cultura de cacau, optou
pela área por ter bom clima e grande potencial para
o cultivo, além da facilidade para controlar a praga
que se abate sobre o cacau, demonstrando que, se
houver vontade e esforço das autoridades compe-

tentes, a região poder ser o novo eldorado da agri
cultura brasileira.

A CEPLAC vem desenvolvendo ótimo trabalho
de parcerias com as prefeituras no sentido de aten
der melhor ao pequeno produtor rural e investindo
em tecnologia no campo, para obter melhor qualida
de e dar assistência técnica de alto nível aos agricul
tores da região. E, para manter essa qualidade, é
necessário que sejam destinados mais recursos a
fim de que ela desenvolva melhor seus trabalhos.

Por outro lado, enquanto se investe na agricul
tura da região, o mesmo não ocorre no setor de
transportes. A malha viária é precária e não dá su
porte adequado ao escoamento da produção agríco
la, deixando muito a desejar. Em função disso, so
mente com a garra e a obstinação dos pioneiros que
ali se encontram é que a região se mantém inserida
no contexto da agricultura. Precisamos de estrutura
para dar um arranco substancial em termos de de
senvolvimento sócio-econômico na região.

Esperamos que o exemplo da CEPLAC sirva
de incentivo para novos investimentos na agricultura
do Estado.

Sr. Presidente, peço a V. E~ que meu pronuncia
mento seja divulgado no programa A Voz do Brasil, as
sim como nos demais meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (Bloco/PT-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, o País vive momento dramático. O
caldo social apresenta sinais explícitos de degenera
ção provocada pela política econômica recessiva,
salários congelados, benefícios sociais reduzidos e
preços públicos sempre crescentes. O povo olha de
solado a vida semeada em terra árida. Terra que um
dia foi ventre fértil, onde, em se plantando, tudo
dava. Hoje, resta vazia, como o deserto da retórica
do poder. Em qualquer parte do País podem ser vis
tos os novos mendigos, alguns fardados como sol
dados da Polícia Militar, rebelando-se contra a misé
ria que lhes foi imposta. Outros com carnês de apo
sentados, outros alegando serem deficientes físicos
ou idosos, movendo-se em desespero ante a pers
pectiva de redução de seus benefícios e pensões.
Finalmente, os mendigos assalariados, equilibrando
se no limite entre a pobreza e a servidão, acendendo
uma vela pelo emprego ainda não exportado pela
globalização e outra em súplica para não morrer de
fome. Esta é a realidade do País: desesperança,
medo e revolta. Esta é a realidade que muitos prefe
rem não conhecer para não se impregnar do seu
odor de cemitério.
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O Governo não é capaz de vislumbrar a face Presidente da República sobre os efeitos negativos
do povo, porque governa para si mesmo. dessa obsessão por reformas. Alguém precisa dizer-

Num País em que o povo não tem emprego, lhe que há uma República para administrar, que há
não tem moradia, não tem seguridade social, não uma Agenda 21 a implementar, ao que está atenta a
tem saúde, não tem escola, não tem escolha, é, no comunidade internacional. Alguém precisa, discreta-
mínimo, revoltante contemplar o Governo gastando mente, colocar à sua frente uma pauta de problemas
o precioso tempo da Nação com propostas vazias, graves que, ou por sua relevância intrínseca ou por
com "reformas possíveis", que de concreto em nada sua urgência, não podem esperar. Alguém tem de
transformam a realidade dos brasileiros. lhe apresentar protestos de alta estima e elevada

Este Brasil de hoje, de governo ensimesmado, consideração, lembrando-lhe os compromissos as-
recorda-me uma história da minha infância, em São sumidos com o povo (sob o signo da mão aberta)
José do Egito, Pernambuco, que parece ilustrar o nos setores de segurança, saúde, transporte de
que se passa em nosso País, a qual chamarei: "O so- massa, emprego e renda.
ciólogo Fernando Henrique e o ferreiro Luiz Marinho". Alguém, da sua Casa Civil ou da sua Casa MiIi-

Há muitos anos, no Vale do Pajeú, norte per- tar, carece falar-lhe francamente: "Presidente, pare
nambucano, havia um ferreiro chamado Luiz Mari- com esse ciclo maníaco-depressivo de reformas e
nho. Sua especialidade era o fabrico de facas. vá ao encontro do povo, auscultando-lhe o bater do

Facas boas de corte, boas de cabo e boas de coração em arritmias criadas pelo medo dos margi-
ponta, para toda serventia. Todo o mundo tinha uma nais e da Polícia, pela insegurança no emprego pú-
faca feita por Luiz Marinho. blico, na empresa privada, pelas desconsiderações

Um dia, chegou à cidade um novo delegado. recebidas nos centros de saúde, onde faltam médi-
Para mostrar serviço, resolveu desarmar a popula- cos e respeito diante da dor, pela tristeza e pela de-
ção. E, como toda autoridade insegura, foi logo pro- sesperança dos pais quanto ao futuro dos filhos,
curando impor-se. Só que as armas recolhidas eram pela vergonha de ser chamado invasor de terra
todas facas, as facas do Luiz Marinho. alheia, num mundão de terra sem trabalhador.

S. Sa., então com a sabedoria admirável dos Nem sei se o Presidente tem ouvidos para ou-
que não precisam escutar o povo, decidiu empreen- vir a dura verdade sem bajulação, sem enganação.
der as reformas e procurou o responsável potencial Quem sabe o sociólogo Fernando Henrique reflita
pelas ameaças que pairavam sobre a população. com humildade sobre a história de Luiz Marinho, fer-
Enquadrou-o assim: reiro de grande reputação no Pajeú, que parou as

_ É o senhor que fabrica estas facas? reformas do delegado que queria quebrar as pontas
_ Inhô, sim - respondeu Luiz Marinho. Sou eu das facas sem ir atrás do que pensava o povo.

mesmo. Vosmecê tá precisando de uma? Quem sabe, Sua Excelência não termina ati-
O delegado, então, do alto fulminou: nando com a razão de ele querer tanto as reformas,

e os outros não.- Se o senhor não sabe, eu sou o delegado
desta comarca. O que eu quero é que o senhor, da- Era o que tinha a dizer.
qui por diante, fabrique facas sem ponta. Está enten- Durante o discurso do Sr. José Augus-
dendo? to, o Sr. Paulo Paim, 3J. Secretário, deixa a

- Tou, e apois - falou Luiz Marinho. E quantas cadeira da presidência, que é ocupada pelo
dessas facas sem ponta vosmecê vai querer? Sr. Marçal Filho § 22 do artigo 18 do Regi-

- Ora, ora! Claro que nenhuma. O que eu es- mento Interno.
tou dizendo é para o senhor daqui por diante fabricar O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo

. facas sem ponta. a palavra à nobre Deputada Alcione Athayde.
Aí falou o velho Luiz Marinho, respeitado ferrei- A SRA. ALCIONE ATHAYDE (PPB - RJ. Pro-

ro do Pajeú: nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s. e
- SÔ delegado, num vou fabricá facas sem Srs. Deputados, predomínio de escolas médicas pri-

ponta, não. Se vosmecê, que tá encomendando faca vadas sobre as públicas, apontando proliferação de
sem ponta, num vai querê nenhuma, quanto mais a escolas com fins comerciais, falta de integração com
minha freguesia, quanto mais o povo. os problemas de saúde locais, infra-estrutura suca-

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados, alguém teada e inadequada, oferecendo condições de traba-
precisa urgentemente admoestar, com todo o respei- lho insatisfatórias, profissionais técnicos de apoio
to que merecem as autoridades oniscientes, o Sr. mal-remunerados e em número insuficiente, escas-



Durante o discurso da Sr- Alcione At
hayde, o Sr. Marçal Filho, § Z2 do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Maurício, 19. Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem a
palavra o nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, que
dispõe de cinco minutos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Deputados, o tema que quero abordar é tributário.
Hoje a Comissão Especial deverá reunir-se daqui a
pouco, às 14h30min, para tratar da estrutura consti
tucional da reforma tributária.

Sr. Presidente, o assunto a que me vou referir
não diz respeito ao texto constitucional, é uma refor
ma que pode e deve ser feita de maneira infraconsti
tucional. Podem os Estados brasileiros tomar uma
posição, por meio de uma resolução do Senado da
República, para fazer com que haja no Brasil o Mer
cosul.

Hoje mesmo implementado o livre comércio
entre os quatro países: Brasil, Paraguai, Argentina e
Uruguai. As transações comerciais dos produtos e
serviços entre esses países têm, na sua maioria, alí
quota zero.

Já os Estados brasileiros, na sua maioria, são
iributados em 12% no trânsito de mercadorias, bens
e serviços, sendo que para o Norte e Nordeste a alí-
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sez de recursos financeiros aliada a professores apresentaram somente 40% do desempenho deseja-
desmotivados e submetidos a baixo salários, que do. Metade deles não possuíam mestrado ou doutora-
consideram a docência médica atividade secundária do. E apenas 7% eram especialistas em educação.
e possuem formação insuficiente para a prática do Nesse quadro instalado de problemas multifor-
ensino. Una-se a isso estrutura curricular inadequa- mes, a Cinaem aponta caminhos que passam pela
da, por oferecer deficiente formação humanista, sem integração entre as escolas médicas, o SUS e a co-
integração interdisciplinar, ensino desvinculado da munidade, política educacional do País favorecendo
realidade de saúde da população, em que professo- a universidade, profissionais valorizados, mudanças
res e alunos desconhecem o SUS. Este conjunto de na estrutura curricular adequando-a à realidade so-
problemas resulta no produto final das escolas médi- cial com formação de médicos generalistas, contéu-
cas do Brasil: nossos médicos não se formam com do humanista, aptos a atuar em diversos níveis de
as competências mínimas para atender às necessi- atenção à saúde de forma articulada com o SUS.
dades do nosso povo. Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Deputados, para

Este retrato estarrecedor está estampado num que esse relatório não fique apenas como um bom e
elaborado relatório da CINAEM - Comissão Interins- elaborado trabalho e dada a gravidade dos dados
titucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico -, contidos, estou encaminhando à Comissão de Segu-
intitulado "Avaliação do Ensino Médico no Brasil - ridade Social e Família da Câmara dos Deputados
1991-1997". Portanto, seis anos de rastreamento, requerimento de audiência pública para que a Ci-
em que, numa primeira fase, das oitenta escolas mé- naem possa ser ouvida neste Parlamento.
dicas existentes à época, 76 participaram (97%). A Precisamos, sem hipocrisia e com absoluta ur-
segunda fase, que envolveu docentes, discentes e gência, encarar o mais sério problema de saúde
avaliação do modelo pedagógico, abrange mais de consolidado em nosso País: as nossas escolas mé-
quatro mil professores e dois mil alunos de 47 esco- dicas.
las médicas brasileiras públicas e privadas das di
versas regiões do País.

Como pela primeira vez na história da educa
ção médica brasileira avaliam-se em abrangência
nacional alunos durante o internato curricular, me
diante dois testes, no período de um ano, esse estu
do pioneiro é fundamental.

O resultado de testes específicos e simples re
velam desempenho assustador: de 10% a 45% de
formandos dominavam habilidades para realizar e in
terpretar exames simples como exame de urina ou
raios X de tórax. Procedimentos básicos como ob
tenção de acesso venoso e colocação de sonda re
tal andou em tomo de 40% de desempenho positivo,
em contraste com o bom desempenho para exames
complexos e diferenciados. Essa contradição do en
sino médico por meio da "fascinação pelo que é raro
ou complexo", como cita o relatório, constitui-se em
grave distorção, à medida que atrapalha a resolução
de milhares de problemas comuns e onera o sistema.

Na discussão de um modelo pedagógico insti
tuído no início do século em nosso País, observou
se um ensino com baixo comprometimento social,
pouco estímulo à pesquisa e iniciação científica com
política de incentivo à capacitação profissional e à
carreira docente deficientes.

O processo de gestão é burocrático e ineficien
te, há resistência a mudanças pela ampla aceitação
do modelo tradicional. Nossos médicos-professores
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quota é de 17%. Isso significa que o Brasil tem um
tratado de livre comércio com os países vizinhos,
mas não entre seus entes federados.

É urgente, é necessário, é fundamental que
haja essa tomada de atitude. O Senado da Repúbli
ca pode resolver esse problema por meio de uma re
solução, colocando fim a essa guerra fiscal estúpida,
injusta e insana que os Estados brasileiros travam
hoje. Os países que hoje são desenvolvidos têm o
Imposto sobre Valor Agregado, que é o mesmo
ICMS. A diferença é que a mercadoria é tributada no
destino, e não na origem, como é feito no Brasil, pois
isso enseja sonegação e guerra fiscal. É um sistema
iníquo.

Defendo com veemência a transformação des
se modelo. O sistema de valor agregado é o mesmo,
sendo que a cobrança deve ser feita no destino. Por
exemplo, o Paraná vende uma mercadoria para o
Rio Grande do Sul com carga tributária de 17% - a
última medida que o Governador tomou elevou essa
alíquota para 18% -; o Rio Grande do Sul vende
uma mercadoria ou um serviço para Santa Catarina,
que sairia com a carga cheia num DARF para reco
lher o tributo destinado a Santa Catarina; e assim
com qualquer outro Estado. O Paraná venderia para
Pernambuco, já com a carga total.

Os sistemas tributários eficientes no mundo de
senvolvido são aqueles que tributam a mercadoria, a
prestação de serviço daquele que o consumirá. Em
relação ao que exporta o Brasil para outros países,
ou importamos, devo esclarecer que ninguém expor
ta ou importa impostos. Isso deve valer entre os Es
tados da Federação. Um Mercosul para os Estados
brasileiros é o de que precisamos.

A alíquota interestadual é impeditiva do cresci
mento, do desenvolvimento econômico brasileiro.
Essa constatação é válida. É mais importante esta
belecermos no Brasil o imposto de destino do que
aumentarmos a alíquota, já tão exaurida na econo
mia brasileira. O contribuinte brasileiro, desgastado
com nossa vasta carga tributária, receberia de bom
grado um imposto que fosse consentâneo com a
modernidade do que é praticado em toda a Europa.
O Imposto sobre Valor Agregado é cobrado no desti
no. Bastaria uma resolução do Senado, reafirmo
aqui, para que se resolvesse essa equação.'

Sr. Presidente, essa questão tributária é funda
mentai, isto é, a parte constitucional, estrutural. En
tretanto, é mais importante e urgente hoje essa re
forma infraconstituciona/, que pode ser feita agora. O
Conselho de Política Fazendária, representado pelos
Secretários de Fazenda dos Estados, e os Governa-

dores poderiam tomar essa medida para a comple
mentação da diminuição do Custo Brasil, resultando
na simplificação, em transparência maior para nosso
País.

A SRA. DALILA FIGUEIREDO (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf-ls e Srs. Deputados, conceder gratuidade para to
das as certidões de nascimento é uma questão de
cidadania.

Os cartórios, em sua esmagadora maioria, pas
saram a exigir da população pobre encargos que a
Constituição e a lei já tiraram de seus ombros. É a
exigência de atestado de pobreza para os que não po
dem pagar o registro de nascimento de seus filhos.

Essa atitude constitui-se num flagelo abuso
contra o direito de todas as pessoas registrarem
seus filhos para garantir-lhes o exercício de todos os
direitos inerentes à pessoa humana ainda aqueles
que lhes darão os direitos de cidadania. Esses direi
tos vão desde a garantia a um nome até o de obter
matrícula em uma escola e de atendimento em um
posto de saúde.

A Constituição garante para os reconhecida
mente pobres, na forma da lei, a gratuidade do regis
tro civil de nascimento e do assento do óbito, isto no
art. 52, inciso LXXVI. No inciso seguinte do mesmo
artigo, a Constituição garante a gratuidade dos atos
necessários ao exercício da cidadania, também na
forma da lei.

A Lei de Registros Públicos, que é a Lei n2 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, teve seu texto alterado
para se adequar aos preceitos constitucionais.

Esta lei torna gratuitos, para os reconhecida
mente pobres, tanto o registro civil de nascimento e
o assento de óbito quanto ao fornecimento das res
petivas certidões. É o que diz o art. 30 da Lei de Re
gistros Públicos.

No § 12 deste artigo está escrito textualmente
que "o estado de pobreza será comprovado por de
claração do próprio interessado ou a rogo, em se tra
tando de analfabeto, neste caso acompanhada da
assinatura de duas testemunhas".

O parágrafo seguinte protege os cartórios da
má-fé por parte dos usuários, pois a falsidade da de
claração enseja a responsabilidade civil e penal do
interessado.

Perguntamos: onde está a exigência do atesta-
. do de pobreza que os cartórios insistem em pedir?

Só uma ganância desmedida faz com que isso acon
teça. Argumentam que o estado de pobreza é muito
subjetivo e, por isso, exigem o atestado fornecido



o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao Deputado José Maurício.

O SR. JOSÉ MAURíCIO (Bloco/PDT - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr% e Srs. Deputados, belo sociólogo e social-de
mocrata esse Presidente enganador que nos gover
na, ou melhor, desgovernaI

Mal assumiu o trono de Presidente, Fernando
Henrique Cardoso começou a cortar fundo a carne
do funcionalismo público e dos aposentados, elegen
do-os os inimigos número um da Nação para privile
giar seus verdadeiros amigos - os poderosos. O Go
verno FHC não faz outra coisa senão levar essas
categorias a mendigar bicos, obrigatórios à sobrevi
vência. Ainda em 1995, proibiu a venda de um terço
das férias - única forma de lazer para a grande
maioria. Depois foram aprovadas 21 medidas de ar
rocho embutidas no ajuste fiscal. E, como sempre,
deixou os tubarões de fora. Nesses, FHC não tem
coragem de tocar. Está resgatando a dívida de sua
eleição. Senão, também, quem financiará sua cam
panha para a insistente reeleição?O Governo FHC
quer acabar com o funcionalismo público, os apo
sentados, os pensionistas, a classe média e dar um
fim às conquistas sociais da era Vargas por meio
das ditas reformas administrativa e da previdência
social, que nada mais são que um tremendo embus
te com a única finalidade de privatizar o sistema pre
videnciário e terceirizar o serviço público. Mas a eli
te, da qual ele e seus asseclas fazem parte, conti
nuará com altas aposentadorias acumuladas e mui
tas mordomias.

Se vai acabar com a previdência estatal e ter
ceirizar o serviço público, por que manter os direitos
adquiridos pelos servidores ativos e inativos? Vamos
acabar de vez com todos eles, é o raciocínio pragmáti
co do Presidente. Está desmascarada a charada.

Acho incrível, porém, como esse pessoal é
cara-de-pau! O total aniquilamento dos servidores
públicos e inativos foi armado nos porões do Palácio
do Planalto e dos Ministérios da Previdência Social e
Assistência Social, onde seus titulares gozam de vá
rias e fartas aposentadorias e no caso específico de
Reinhold Stephanes, muito precocemente, aos 42
anos de idade. Não seria mais ético se ele abrisse
mão dessa garantia que agora quer retirar dos mi
lhões de trabalhadores que contribuíram durante
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por um serviço social. Ora, esse argumento, além de Durante o discurso da srª Dalila FigiJei-
falso, não pode prevalecer contra a letra da lei. redo, o Sr. José Maurício, 19 Suplente de

Todos sabemos que as pessoas mais desfavo- Secretário, deixa a cadeira da presidência,
recidas economicamente lutam contra uma série de que é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti,
dificuldades. A própria obtenção desses atestados 29 Vice-Presidente.
de pobreza não é tão fácil de se conseguir, pois exi
ge o conhecimento dos órgãos que os fornecem,
sua localização e ainda há os gastos com o trans
porte.

O que acontece na maioria das vezes é a de
sistência de tal documento, até porque muitos pais
não têm alcance para vislumbrar a importância des
se registro para o futuro de seus filhos. E quem sofre
as conseqüências dessa omissão são as nossas
crianças, que, ao atingir a idade escolar, não podem
obter a matrícula.

O registro civil de nascimento e sua respectiva
certidão não custam tão caro, é verdade, mas para
as pessoas que ganham pouco qualquer quantia a
mais pesa no orçamento.

Um cartório de Brasília cobra R$8,65 por um
registro de nascimento. Essa quantia permite o sus
tento, por uma semana, de uma pequena família,
sem a carne. Entretanto, há cartórios que cobram
muito mais, segundo inúmeras queixas de usuários
desses serviços.

Sr. Presidente, todos sabemos que existe uma
tabela oficial de preços dos serviços prestados pelos
cartórios. É o Regimento de Custas, aprovado pelo
Tribunal de Justiça de cada Estado. E todos sabe
mos que essas custas são desrespeitadas por muitos
cartórios, principalmente os das cidades do interior.

Devemos lembrar que há falta de uma fiscali
zação periódica sobre esses cartórios e daí os abu
sos que nos chegam ao conhecimento.

Com essa oportunidade devemos ter, com ab
soluta prioridade, a responsabilidade de discutirmos
aqui a questão dos cartórios no Brasil.

Existe uma proposta de emenda constitucional
já tramitando na. Casa, que dá nova redação ao art.
32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, propondo, literalmente, a transferência desses
serviços para órgãos da administração pública, como
medida de justiça às pessoas menos favorecidas.

Devemos também, com absoluta prioridade,
apoiar o Projeto de Lei n2 2.353/96, da Presidência
da República, que estabelece gratuidade para a
emissão do registro civil de nascimento e o assento
de óbito. Esse projeto de lei encontra-se atualmente na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Era o que tinha a dizer.
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uma vida inteira para ter o mesmo direito? Pimenta cio a entrar no filé mignon da previdência privada,
nos olhos dos outros é refresco, não é mesmo Rei- mas não se sabe o futuro de seus pensionistas, já
nhold Stephanes? Se as contas do sistema previ- que dois dos seus bancos - o Nacional e o Bamerin-
denciário estão desequilibradas - no que sincera- dus - faliram há pouco tempo.
mente não acredito _, responsáveis são os próprios Enquanto isso o PREVI, o todo poderoso fundo
Ministro da Previdência e o Imperador Fernando de pensão do Banco do Brasil, levou um calote de
Henrique Cardoso que se aposentaram na flor da R$11 bilhões do próprio BB que recebeu, mas não
produtividade, para citar apenas os dois maiores em- repassou as contribuições dos bancários que delas
penhados em cortar esse mesmo direito do resto da estão precisando para se aposentar. Já vimos esse
população. filme antes com o fundo do recém-privatizado Ba-

Privilégio X privatização - Nunca uma palavra nerj, que ao passar à iniciativa privada deixou seus
foi tão usada e injustamente como neste Governo aposentados e pensionistas a ver navios. O jornalis-
para denegrir o funcionalismo público - ativo e inati- ta Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, tem
vo - e assim justificar as reformas administrativa e avivado nossa memória:
da previdência social e acobertar os verdadeiros pri- Muitas das garantias do fundo estão
vilegiados. Por trás dessa esmagadora campanha sendo retiradas com a apressada mudança
está a verdade nua e crua. A privatização do sistema do estatuto e com a reforma da previdência
previdenciário. Detentora do segundo maior orça- em tramitação no Congresso Nacional, um
mento da União, proveniente das contribuições prin- plano macabro patrocinado pela direção do
cipalmente dos empregados, a Previdência sozinha banco e o governo federal para demitir 81
é um negócio melhor do que as privatizações de to- mil funcionários e confiscar-lhes as vanta-
das as demais estatais. Está estimado em R$200 bi- gens da previdência complementar pelas
Ihões num prazo inferior a 10 anos, segundo previ- quais pagaram durante todo o tempo traba-
são do Presidente do Prever, Hélio Mendonça Filho. Ihado.

Não é outro o motivo pelo qual a reforma da É assim que age o Governo FHC e seus asse-
previdência social baseia-se essencialmente na cria- elas, de forma sorrateira e humilhante.
ção de um sistema privativo de contribuição, cujos Casa da sogra _ Por outro lado, se as direções
maiores beneficiados serão especuladores estran- da Previdência Social pensassem no futuro de seus
geiros e os fundos de pensão gerenciados pelos filiados _ especialmente nos que tanto contribuíram
banqueiros amigos do Presidente. O negócio é tão para consolidar o sistema previdenciário (nossos
bom que as grandes corretoras internacionais já es- aposentados, nossos velhinhos e velhinhas), teriam
tão chegando ao Brasil, como a norte-americana Fi- aplicado todas as sobras de arrecadação - uma ver-
delity Investiments, administradora de US$511 bilhõ- dadeira fortuna que sempre existiu desde sua cria-
es - mais de quatro vezes o patrimônio de todos os ção. Mas os sucessivos governos preferiram usar in-
fundos brasileiros - e a Prudential Securities e AI- devidamente esse dinheiro para ajudar na constru-
liance, com patrimônio superior a meio PIB nacional. ção de Brasília, Volta Redonda, Rodovia Transama-

De olho no maior filão de poupança nacional, o zônica e outras obras faraônicas, prometendo resti-
não tão honesto presidente do Bradesco, Lázaro de tuí-Io. Meteram a mão no nosso dinheiro a torto e a
Mello Brandão, deu o mote ao anunciar um lucro de direito, sem procuração, e agora querem nos casti-
R$ 840 milhões em 1996, dos quais dois terços al- gar alegando que o cofre está vazio.
cançados graças à previdência privada. Ainda no co- A União e o Tesouro Nacional têm o dever de
meço do ano, em entrevista à Gazeta Mercantil, devolver tudo que desviaram dos cofres previdenciá-
Brandão desnudava a ,=stratégia do sistema finan- rios e que nos pertence. O Governo, por exemplo,
ceiro para abocanhar esse novo mercado de capitais nunca entrou com sua parte na formação do tripé fi-
num prazo de sete a dez anos, quando a previdência nanciador do sistema: União, empregados e empre-
deverá estar completamente privatizada. gadores. A Previdência sempre foi usada como casa

Quem levar os fundos de pensão no bojo das da sogra por todos os governos, atuando como fada
privatizações das estatais estará fazendo um "nege>- madrinha que a todos os pedidos atendia para tapar
cio da China" pois até bem recentemente era o Go- os monumentais e constantes rombos públicos e or-
vemo quem patrocinava a maior parte dessa pou- çamentários como se esse fundo fosse seu e não do
pança para os empregados dessas empresas. O trabalhador contribuinte. Com que direito abocanha-
PREVER, por exemplo, foi o primeiro grande consór- ram nossas contribuições e com que autoridade mo-



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23361

ralo Governo FHC quer mudar as regras por nós ad- zer valer os direitos dos inativos quando o substituti-
quiridas e para as quais pagamos antecipadamente? vo retornar para votação na Câmara.

Isso é apropriação indébita. É crime. Para exterminar os inativos o Goemo em par-
E o que dizer de um Governo que admite como ceria com o Senado:

normal e aceitável até 10% de fraudes? Só que na - acabou com a aposentadoria por tempo de
Previdência as fraudes estão muito, mas muito além serviço;
desse patamar e nada acontece com os fraudadores - com a manutenção da paridade entre ativos,
de sempre, a não ser atitudes isoladas que levam al- inativos e pensionistas (uma das maiores violências,
guns desses ladrões para a cadeia, como conseguiu porque veda a possibilidade aos inativos de incorpo-
minha colega, a insistente Deputada Cidinha Cam- ração de qualquer gratificação pelo exercício da fun-
pos como Relatora da CPI da Previdência Social. ção ou prêmio de produtividade, reduzindo drastica-
Ela colaborou para colocar alguns tubarões na ca- mente seus proventos);
deia, mas a grande maioria continua por aí, fraudan- - com a aposentadoria proporcional;
do cada vez mais. A indústria das fraudes no Brasil - elevou a idade para aposentadoria - 55 anos
movimenta perto de R$35 bilhões, o equivalente a para as mulheres e para os homens -, vinculando-a,
4,67% do PIB, conforme estudos realizados por peri- porém, a 30 anos de contribuição, pouco se impor-
tos e investigadores contábeis de São Paulo. Infeliz- tando com a grande maioria que começa a trabalhar
mente a fraude no Brasil está institucionalizada. Se muito cedo e terá de ficar aguardando o limite de
fechasse essa torneira e cobrasse o que lhes devem idade embora tenha cumprido a exigência da contri-
os grandes empresários, a Previdência estaria equili- buição. No campo, então, as crianças aprendem a
brada e bem financeiramente. falar e a andar já trabalhando junto aos pais;

A Câmara mantém direitos adquiridos pelos - acabou com a aposentadoria integral. Quem
aposentados e funcionários. Mas o Senado os retira. for para a inatividade merecida passa a receber me-

Sob a liderança de Michel Temer e dos parti- nos 30% do salário, justamente quando mais precisa
dos de oposição encabeçados pelo PDT, a Câmara de cuidados médicos, mais remédios, alimentação
dos Deputados manteve ao máximo os direitos dos especial e na maioria dos casos internação em clíni-
trabalhadores ativos e inativos que o Senado Fede- cas e asilos de assistência a idosos. Isso ou morrer
ral está retirando porque transformou-se em pau abandonado, não há opção;
mandado e só faz o que o Mestre manda. O atual - acabou com os reajustes dos proventos. O
Presidente da Câmara tem feito o possível para res- Senado entende que os aposentados podem sobre-
gatar a dignidade, autonomia e soberania da Casa viver miseravelmente. Por isso não quer que os be-
na tentativa de apagar os dois anos de autoritarismo nefícios sejam reajustados como os salários, como
exercidos por seu antecessor, Luís Eduardo Maga- antes;
Ihães, que na função de "bobo da corte" tudo fez - derrubou a contagem de tempo da Iicença-
para transformar o plenário em picadeiro. prêmio e o acúmulo das gratificações para fins de

Demonstrando independência e coragem, ape- aposentadoria.
sar da campanha infundada da grande mídia, Temer Se depender dos Senadores, os aposentados
transformou o plenário num fórum no último dia 22 voltarão a contribuir para o INSS, pagando duas ve-
para o mais amplo e inédito debate democrático so- zes com a mesma finalidade.
bre a crise das polícias. Ele conseguiu reunir desde Os aposentados também não poderão retornar
a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entida- ao trabalho. Têm de optar entre receber o benefício
des representantivas da sociedade civil até o sangui- ou o salário do novo emprego.
nário Cel. Nilton Cerqueira, que dos porões da dita- Pelo menos uma vitória nós conseguimos no
dura chegou a Secretário de "Insegurança" do Rio Supremo Tribunal Federal: a continuidade do recebi-
de Janeiro no tresloucado Governo do "roedor" Mar- mento conjunto dos benefícios relativos à aposenta-
cello Alencar. doria e pensão, permitindo às viúvas continuarem.re-

Todo nosso esforço, porém, foi por água abai- cebendo tais proventos que o Governo também quis
xo no Senado. Dando um golpe na Câmara e fazen- retirar.
do direitinho o dever de casa do Palácio do Planalto, A tentativa do Governo para acabar com os
o Senado derrubou todos os direitos dos aposenta- servidores públicos.
dos e servidores públicos mantidos nesta Casa. Nós, do PDT, lutamos na Câmara para impedir
Nossa esperança é rejeitar o texto do Senado e fa- também o desmonte do Estado no bojo da reforma
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administrativa, cujo texto elaborado nos porões do para si, seus Ministros e os 15 mil ocupantes de car-
Palácio do Planalto atinge direitos fundamentais dos gos em comissão do Executivo, a criação de um ex-
servidores públicos, como a estabilidade e o concur- trateto de R$21.6oo,OO, que só não vigorou porque
so público, com intenção deliberada de fragilizar o colocamos a boca no trombone e evitamos esse
Estado e colocá-lo mais vulnerável aos objetivos do grande privilégio para os poderosos de plantão. Este
neoliberalismo. é mais um exemplo de como age o Presidente e sua

É de estarrecer. A quebra da estabilidade cus- base aliada no Congresso, retirando dos verdadeiros
tou muito mais do que a confirmação da máxima necessitados para proteger suas regalias.
criada pelo falecido Deputado Robertão e tão em Para impedir a continuidade do clientelismo e
uso agora pelos falsos sociais-democratas. O "é fisiologismo do Governo e seus aliados no Congres-
dando que se recebe", como no caso da aprovação so, comandados pelo pefelê, e o total desmonte do
da reeleição do Presidente, escancarou o caráter ne- Estado, o PDT, junto ao Bloco de Oposição, vem
gocista e corruptor do Executivo. A estabilidade dos agindo no sentido de reconduzir ao texto constitucio-
servidores foi arrancada por dois votos (309 a 181), nal todas as conquistas dos servidores derrubadas
quando pelo menos 18 votos foram comprovada- pelos parlamentares que dão sustentação a Fernan-
mente negociados em troca de cargos ou dinheiro, do Henrique e tentar barrar as injustiças que estão
amplamente denunciados pela imprensa e não des- praticando contra a categoria.
mentidos. Mais uma mentira. Amparado no balanço do

Como sempre, o Governo, mancomunado com Secretário do Tesouro, Eduardo Augusto Guimarã-
a grande mídia, joga para a platéia. Tenta desviar a es, o jornalista Linfolfo Machado, da Tribuna da Im-
atenção das suas maracutaias, colocando como prensa, revela que o funcionalismo público federal,
questão maior o teto salarial dos servidores, e en- incluindo civis e militares, aposentados, pensionistas
quanto isso passa por baixo do pano o fim do con- e reformados, consumirá este ano apenas 23,7%
curso público; a quebra da estabilidade; o fim da pa- das despesas globais do Governo, cuja dotação or-
ridade entre ativos e inativos; introduz o contrato de çamentária com esta finalidade é de R$45 bilhões.
gestão, com a terceirização do serviço público; impe- Portanto, assinala o jornalista na sua coluna espe-
de que o servidor recorra à Justiça para dissídio ou cializada em funcionalismo, o ano terminará com fol-
negociação eipermite que o ~ministrador, segundo ga nessa rubrica, mesmo incluindo o décimo tercei-
seus interesseis políticos eleitoreiros, institua política de ro, já que os vencimentos dos servidores permanecem
remuneração! ~ planos de carreira a seu bel-prazer. congelados contra uma inflação acumulada de 10%.

Mais: r. atingir o cora.ção da estabilidade, o Outro mito, desta ve~ contra os aposentados,
Governo au enta o estágio' probatório do servidor também é colocado por terra pelo Seéretário do Te-
de dois par cinco anos; permite a demissão por in- souro, desmentindo vergonhosamente o Ministro
suficiência ~e desempenho (é aí que reside o perigo, Reinhold Stephanes e a turma que quer acabar com
porque o cri ério poderá ser exclusivamente político- os inativos. Ele aponta para pleno equilíbrio entre re-
partidário) ! estabelece remuneração proporcional ceita e despesa no INSS - previsão orçamentária de
ao que tiver: seu cargo extinto, eliminando os ga- R$69,6 bilhões e gastos bem abaixo disso, mesmo
nhos com p~odutividade ou incorporações por exer- somando o décimo terceiro salário. Como vêem, a
cício da funçl,ão. quebra da Previdência não passa de conversa fiada do

Uma d~s prioridades do PDT é recuperar a es- Governo para entregar a estatal à iniciativa privada.
tabiliade do ~ervidor público, agora condiciionado ao Ao invés de se armar até os dentes contra os
limite de gastps impostos pela chamada lei Rita Ca- servidores públicos, ativos e inativos, FHC e seu Go-
mata, que fixf\ em 60% da arrecadação os gastos vemo deveriam tomar como ponto de honra mudar
com pessoal. \Assim, nenhuma categoria está a sal- as manchestes imperdoáveis da imprensa, como a
vo. Sempre que o maJ governante descontrolar do jornal Correio Braziliense do dia 21 de julho: "O
seus gastos, quem sairá perdendo é o servidor. O Brasil é campeão mundial de prostituição infantil".
PSDB, partido \do Presidente, e que se diz social-de- Oficialmente são 500 mil menores sobrevivendo do
mocrata, votou\ em peso pela quebra da estabilidade sexo por um prato de comida.
(87%), supera~do o neoliberal pefelê (83%), PTB E o que acarreta essa vergonhosa estatística?
(73,9%), PPB de Maluf (68,3%) e PMDB (57,4%). Desemprego, baixos salários, analfabetismo e aban-

: Com essa 'margem favorável, antes de eliminar dono que empurram para as ruas perto de 30 milhões
o funcionalismo público, porém, o Presidente acertou de crianças - um quinto de sua população - en-
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tragando-os à propna sorte e à marginalização, Ihem o devido ao INSS, embolsando a parte auto-
quando deveriam estar freqüentando escolas em pe- maticamente recolhida pelo trabalhador. Incluo nesta
ríodo integral como sempre almejou o Governador e "lista negra" o próprio Governo (Federal, Estadual e
Líder do PDT, Leonel Brizola, ao criar os CIEP no Municipal); os grupos estrangeiros que estão com-
Rio de Janeiro. Essa verdadeira revolução na educa- prando o Brasil a preço de banana podre; os podero-
ção brasileira pretendida por Brizola, porém, foi com- sos usineiros que não recolhem o ICMS; os que vi-
pletamente mutilada pelo "odioso" Governador Mar- vem de mordomias e tapam seus rombos com di-
cello Alencar, que assim se transformou em inimigo nheiro dos pobres contribuintes a exemplo dos pode-
número um da educação e dos filhos dos trabalha- rosos banqueiros amigos de FHC; os Governadores
dores e despossuídos do Rio de Janeiro. envolvidos com o escândalo dos "precatórios" e tan-

Diante dessas evidências de falta de prioridade tos outros que não precisam do suado dinheirinho da
para o que realmente deveria ser o mais importante, aposentadoria ou pensão da Previdência Social, por-
pergunto: qual o futuro dessas crianças senão a pri- que já fizeram seu pé-de-meia à custa de roubalhei-
são abarrotada de pobres coitados que também não ras, como a família dos "roedores" Alencar do meu Es-
tiveram oportunidades de educação e conseqüente- tado. Estes, sim, são privilegiados com "P" maiúsculo.
mente no mercado de trabalho e não têm qualquer Privilegiados são, ainda, Fernando Henrique e
perspectiva de recuperação? A política neoliberal de sua turma. Enquanto esmagam os trabalhadores, os
FHC está empurrando para lá essas crianças ao tirar funcionários públicos e os idosos inativos, eles conti-
empregos de suas famílias e congelar salários de nuam no bem-bom - só usando grifes importadas e
seus pais. Por que o Presidente não faz um exame caríssimas: sapatos Church de US$300 o par; gra-
de consciência e divide o bolo das privatizações des- vatas de seda pura acima de US$100; suspensórios
tinando uma parte para atender nossas crianças de a US$40 cada; sobretudo muito acima dos US$500
hoje que serão o futuro da Nação? Desafio o "Impe- liberados para qualquer mortal em viagem ao exte-
rador" FHC a comprovar a aplicação desses recur- rior. A lei não deveria ser igual para todos? É o que
sos para o setor social, especialmente para a educa- reza a Constituição. Mas não há tucano que volte de
ção e a saúde. uma viagenzinha internacional com menos de

Por mais que o Governo FHC tente disfarçar e US$500 em peças de reposição no vestuário, in-
propagandear que o real é o maximo, os próprios c1uindo até cuecas Versace - denuncia o respeitado
números oficiais mostram a gravidade da situação colunista Elio Gáspari, da Folha de S.Paulo.
brasileira no comando da social-democracia neolibe- É assim que vivem os privilegiados tucanato e
ral. A revista Brasil Mais desnuda níveis intolerantes a "pefelândia". Depois de ajudar seus amigos ban-
de desemprego: são mais de 10,4 milhões de brasi- queiros quebrados; doar o Brasil por algumas moe-
(eiros - adultos de ambos os sexos - desemprega- das ao capital estrangeiro através das privatizações;
dos ou trabalhando em situação próxima à indigên- comprar votos no Congresso a peso de ouro para
cia, enquanto o Governo do plano irreal fala em ape- garantir sua reeleição; colocar a última grande flo-
nas 6% de desempregados, esquecendo-se dos resta do mundo - a Amazônia - para devastação
55% que integram o mercado informal sem carteira das madeiras internacionais, FHC volta-se contra os
de trabalho assinada. O País deveria estar gerando indefesos e idosos aposentados e pensionistas e o
1,5 milhão de empregos formais ao ano ao invés de funcionalismo, elegendo-os os grandes vilões de to-
apenas quinhentos. O Brasil também é campeão dos os males do País. Tudo em nome do programa
mundial em rotatividade no emprego, 47%, contra neoliberal pefelista que adotou como seu e quer nos
13% na Itália e aqui os postos de trabalho vão sendo empurrar goela abaixo. Que fraude!...
extintos inexoravelmente, mostrando o olho da rua Enquanto a Câmara se empenha em cobrar
para milhares de trabalhadores. isonomia entre os três poderes e manter os direitos

Privilégios - É isso que o Governo, a grande adquiridos pelos trabalhadores na ativa e inativida-
imprensa e outros que estão de olho gordo na priva- de, é o próprio Executivo quem traz à tona toda a
tização da Previdência e terceirização do serviço pú- lama em que conseguiu afundar as finanças dos Es-
blico chamam de privilégios do funcionalismo e apo- tados na intenção de acabar com o sistema federati-
sentados? Isto tem outro nome: chama-se direito ad- vo. Juntando-se aos servidores púbicos, aposenta-
quirido por toda uma vida de trabalho e contribuição. dos e todos os que continuam à margem da cidada-

Privilegiados são os grandes empresários e as nia e ao deus-dará, as Polícias Estaduais Civis e Mi-
empreiteiras que não pagam impostos nem reco- Iitares revelam-se contra a fome, a falta de moradia,
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de salários e de dignidade, numa atitude inédita no mo acontece com os aposentados e pensionistas
País. Falo dos policiais subalternos, dos que estão cujo reajuste de R$8,OO, em maio, soa mais como
nas ruas caçando bandidos e que em tese deveriam um insulto, uma bofetada na cara de quem deu ao
nos proteger, não dos generais e coronéis que estão País toda uma vida de trabalho. Em janeiro de 1995,
muito bem, obrigado. o Presidente começou a fazer de bobo o funcionma-

Tão habituados a falar grosso com trabalhado- Iismo público. Concedeu um aumento de 22%, mas
res, aposentados, sem terra, sem teto e toda sorte como havia uma perda acumulada de 50% do ano
de marginalizados, o Palácio do Planalto e os Gover- anterior a categoria foi enganada e já começou o
nadores - a começar pelos tucanos - mudaram o novo Governo com uma perda de 27%. Mas FHC e
tom e se acovardaram quando ameaçados por servi- seus Ministros alardeiam falsamente que foi aumen-
dores públicos armados. Num instante abriram as to. Estão vendo como este Governo mente descara-
burras e aumentaram os vergonhosos salários dos damente?
amotinados. Já aos que não portam armas em seus A verdade - Por que tanto ódio contra o funcio-
coldres persiste a prepotência, arrogância e insensi- nalismo se a União gasta apenas 24% com seus
bilidade de um Governo que se denomina social-de- 4.627.382 servidores federais, apesar de a Constitui-
mocrata. ção fixar esse limite em 60% da arrecadação? Des-

Se existe meia dúzia de marajás a culpa é dos tes, 63 mil ganham menos de um salário mínimo, ou-
próprios Governos Estaduais e Municipais que permi- tra vez contrariando a Constituição que estabelece
tem abusos até os dias atuais. A Constituição é bem um salário com o mínimo. Aqui também não há fun-
clara no seu art. 37, inciso XI, que diz que nenhum ser- cionários demais. São é mal distribuídos e mal pre-
vidor poderá ganhar mais que os Governadores, Pre- parados. Na França são 40 servidores para 1 mil ha-
feitos, Desembargadores e Deputados Estaduais, res- bitantes; na Espanha, 53; e na Inglaterra; 91; contra
pectivamente. Como se vê, há lei para barrar os salá- apenas 8 no Brasil, segundo estatística do Sindicato
rios e aposentadorias estratosféricos, que são uma pe- dos Trabalhadores no Serviço Público Federal do
quena minoria. Por que não é aplicada? Rio de Janeiro - SINTRASEF.

Por que FHC não cobra tal procedimento dos Sem oportunidades no mercado formal de tra-
Governadores aliados? Simples e maquiavélico. Ao balho prolifera a informalidade. Metade dos trabalha-
Governo Federal interessa justamente a permanên- dores não têm carteira de trabalho assinada, perden-
cia desses marajás no marajanato para passar à opi- do tanto o trabalhador como o Governo, pois não há
nião pública a falsa idéia de que todos os servidores pagamento de impostos nem garantias trabalhistas e
públicos são privilegiados e, assim, ter argumentos, sociais. E é para esse limbo que o Governo FHC
mesmo mentirosos, para nivelar todos por baixo e está empurrando os milhares de desempregados, os
acabar com a máquina administtrativa e o funciona- que precisam fazer bicos, os aposentados e daqui a
Iismo público. pouco também os que perderem a garantia no em-

Além disso, FHC e seus Ministros estão or- prego como quer a malfadada reforma administrativa
questrando campanha através da mídia e cronistas relatada por conhecido serviçal do Presidente.
amestrados a serviço do Palácio do Planalto para A recente prorrogação do FEF - antigo Fundo
disseminar propaganda enganosa contra os que já Social de Emergência - até 99, é prova cabal do ani-
deram o suor e sangue pelo País e os que ainda es- quilamento dos Estados e Municípios que assim
tão trabalhando. São os bodes expiatórios usados continuarão de pires na mão, esmolando à porta do
para acobertar a j:iodridão deste Governo que entre- Palácio do Planalto e adjacências. Ao invés de esca-
ga a Nação ao capital estrangeiro, usa e abusa dos motear a triste realidade nacional, remendando o que
recursos públicos e dos altos impostos cobrados não tem mais conserto e empurrando com a barriga o
compulsoriamente justamente dos funcionários e que realmente é importante, por que o Governo não se
aposentados e depois vem a público anunciar que empenhou em aprovar as reformas tributária e fiscal
não há dinheiro para aumentar salários. como o fez para garantir a reeleição do Presidente e

A bem da verdade esses trabalhadores são os dos seus? Ao contrário de resolver os graves proble-
que mais têm sofrido desde a posse de FHC. Com mas de caixa dos Estados e Municípios, estes perde-
salários congelados a partir da implantação do Plano rão cerca de R$1,2 bilhão ainda este ano com o FEF,
Real, a perda acumulada dos funcionários públicos já que o fundo será formado por vários tributos que
nos últimos três anos é de 66,94%, se tomarmos por pela Constituição são destinados à área social, espe-
base a inflação medida pela Fipe no período. O mes- cialmente geração de empregos.
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O FEF ou FSE - não importa o nome do mo- Tive a oportunidade de assistir à assinatura
mento - é o melhor exemplo de como este Governo desses atos, semana passada, no Palácio do Plana!-
é mestre em aprofundar crises, como a do pacto fe- to, em companhia do nosso companheiro Francisco
derativo, e jogar tochas acesas em barris de pólvora Ferreira Cabral, o Chico Padre, Presidente da Fede-
como ocorre agora com os servidores públicos civis ração dos Agricultores do Estado de Rondônia.
e militares. Será que o Presidente, seus Ministros, Sr. Presidente, não quero estender-me em de-
Governadores e as chamadas "autoridades" conse- talhes técnicos, mas apenas ressaltar a relevância
guiriam sobreviver sem salário durante sete a oito dessas iniciativas do Presidente Fernando Henrique
meses como ocorre com os policiais e outros servi- Cardoso e do Ministro da Agricultura, Arlindo Porto.
dores em muitos Estados brasileiros? Será que so- Em primeiro lugar, o BB/Rotativo funciona na prática
breviveriam com o salário das professorinhas do como um cheque especial destinado a facilitar o
Nordeste, Norte e outras regiões do nosso País? To- acesso ao crédito rural das famílias de pequenos
dos são obrigados a fazer bicos e mais bicos, emen- produtores, que realmente vivam da terra e tenham
dar um emprego ao outro, sem descanso, trabalhan- renda bruta anual máxima de 27 mil e 500 reais, ou
do dia e noite para dar um prato de comida aos fi- 55 mil reais em alguns casos. A participação de as-
lhos. E só isso. Tem até agentes de polícia em Ala- sociações e cooperativas também é estimulada. Fui
goas e no Rio de Janeiro que se mudaram com mu- informado pelo próprio Ministro Arlindo Porto que o
Iher e filhos para as delegacias onde trabalham e mi- programa estará liberando 350 milhões de reais para
Ihares que se sentem envergonhados e humilhados investimento e que, caso haja demanda, os recursos
porque embora trabalhando diuturnamente não têm disponíveis poderão atingir a casa dos 500 milhões.
como sustentar a si e aos seus. E o que dizer de ou- Em segundo lugar, o Sistema Unificado de
tros milhares que perambulam pelas ruas sem em- Atenção à Saúde Animal e Vegetal envolverá a trans-
prego, sem teto, sem cidadania, sem nada. Muitos ferência de uma série de responsabilidades aos Esta-
eram trabalhadores, e Fernando Henrique tirou-lhes dos na área de fiscalização, sob a forma de postos de
o emprego. vigilância em portos, aeroportos e fronteiras. A previ-

Isso, sim, é uma vergonha nacional! são é que sejam implantadas, no total, 837 dessas uni-
Razão tinha Brizola quando recomendou aos dades de serviço. Da verba global de 64,8 milhões de

brasileiros que se mobilizassem para impedir a vitó- reais orçada para a realização do programa, caberão a
ria de Fernando Henrique Cardoso, lembra o jorna- Rondônia um milhão de reais, sob responsabilidade da
lista Carlos Heitor Cony na crônica "Rosários e Foi- Secretaria de Estado da Agricultura. É preciso ressal-
ces" publicada no jornal Folha de S.Paulo em mar- tar a importância dessa medida para garantir a compe-
ço deste ano. Brizola não falou em luta armada mas titividade de nossos produtos de origem animal e vege-
ao Governo interessou essa falsa interpretação. Sa- tal, tanto no mercado interno, como no extemo, em um
lienta Cony que Brizola pensa e diz o que todo brasi- mundo cada vez mais globalizado.
leiro gostaria de gritar aos quatro cantos - "que a in- Por fim, Sr. Presidente, Rondônia também par-
sensibilidade social de FHC está num grau tão ele- ticipará do programa de repasses de recursos da CEF
vado que já mudou de gênero: é uma insensibilidade às prefeituras dos municípios listados pelo PRONAF.
moral, que nenhum bem fará ao País". Por enquanto, o total disponível é de 110 milhões de

Era o que tinha a dizer. reais, cabendo a cada município de 150 mil a 200 mil
O SR. OSCAR ANDRADE (PFL - RO. Pro- reais para a construção de poços artesianos e implan-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr!!s tação de agroindústrias, entre outros equipamentos co-
e Srs. Deputados, quero registrar a alegria e a es- letivos de uso da comunidade rural, com base em pla-
perança dos agricultores rondonienses com o re- nos locais de desenvolvimento rural, definidos em con-
cente lançamento do novo conjunto de medidas fe- junto pelos órgãos técnicos das prefeituras e entidades
derais de estímulo à agropecuária brasileira, com- representativas dos agricultores familiares.
posto pelo BB/Rotativo do Banco do Brasil, o Siste- Rondônia, Sr. Presidente, é um Estado essen-
ma Unificado de Atenção à Saúde Animal e Vegetal cialmente agropecuário, e essas medidas são todas
e o convênio entre o Ministério da Agricultura e a de suma importância para a redação socioeconômi-
Caixa Econômica Federal, referente a obras de in- ca de nosso povo. Conforme compromisso que as-
fra-estrutura e serviços em 204 municípios do Pro- sumi com toda a família rural rondoniense diante do
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa- seu representante máximo, o companheiro Chico
miliar - PRONAF. Padre, continuarei a colocar toda a minha energia,
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capacidade de trabalho e articulação a serviço dessa decisão judicial não se discute, cumpre-se. E é exa-
prioridade que, ao lado do fortalecimento da infra-es- tamente isso que espera o povo de Rui Barbosa, na
trutura de transporte e da eletrificação do interior, é o Bahia. Que o Prefeito pague todos os salários atra-
passaporte para o ingressos de nossa população sados dos funcionários da Prefeitura, conforme o
aos benefícios do Brasil moderno. acordo feito no Ministério Público Federal.

Era o que tinha a dizer. Para encerrar, quero aproveitar a oportunidade
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.) - para registrar que hoje o jornal A Tarde, da Bahia,

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, infelizmente publica denúncia feita por um técnico do Instituto Na-
vejo-me obrigado a ocupar a tribuna desta Casa cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
para denunciar a postura antidemocrática e de afron- que diz que há corrupção na hora de fazer a avalia-
ta ao Poder Judiciário do Prefeito de Rui Barbosa, ção das terras a serem desapropriadas, conseqüen-
Sr. Itamar José de Oliveira, que, descumprindo acor- temente, pagando-se indenizações que favorecem
do feito na Justiça, até hoje não pagou os salários fazendeiros, prejudicando a reforma agrária.
atrasados dos funcionários públicos municipais con- Então, protocolamos hoje, na Comissão de Fis-
cursados reintegrados por decisão do Tribunal de calização e Controle desta Casa, dois requerimen-
Justiça da Bahia, na pessoa de seu Presidente, De- tos. No primeiro, solicitamos a vinda do Superinten-
sembargador Aloísio Batista. dente do Incra na Bahia, o Sr. Francisco Clesson, e

O que está ocorrendo em Rui Barbosa, Sr. Pre- do funcionário denunciante, para que possamos efe-
sidente, Sr% e Srs. Deputados, é um absurdo. Depois tivamente tomar as devidas providências para apurar
da decisão do Tribunal a Prefeitura firmou acordo no o caso, a fim de punir os culpados e eliminar, de
Ministério Público Federal comprometendo-se a pagar uma vez por todas, qualquer prática de corrupção no
mensalmente R$18.000,OO, referentes aos salários que diz respeito à reforma agrária. No segundo, pe-
atrasados. Acontece, porém, que, segundo denúncia dimos que seja enviada a esta Casa cópia da sindi-
dos próprios funcionários numa carta aberta à popula- cância interna feita pela Superintendência do Incra
ção, o Prefeito escolhe quem ele quer pagar, criando, na Bahia, para que os Deputados da Comissão de
com isso, uma situação absurda de flagrante injustiça Fiscalização e Controle, de posse desse documento
para com o conjunto dos funcionários reintegrados e e dos depoimentos, possam encaminhar sugestões,
de afronta direta às decisões da Justiça. a fim de apurar o caso e punir rigorosamente os en-

O que é mais grave ainda é o fato de o Prefeito volvidos, banindo, de uma vez por todas, da discus-
de Rui Barbosa, Itamar José de Oliveira, de forma são da reforma agrária essa prática de corrupção
desrespeitosa em se tratando de uma das maiores envolvendo terras ou negociatas entre fazendeiros,
autoridades do Município, por conta do cargo que avaliadores ou vice-versa.
exerce, vir a público querer sustentar o insustentá- É importante que esta Casa discuta se houve
vel, usando a tática de descaracterização do movi- ou não corrupção. Somente através desse relatório
mento vitorioso dos servidores municipais que, na poderemos tomar uma posição.
Justiça, readquiriu os seus direitos arbitrariamente Por fim, Sr. Presidente, solicito que este pro-
arrancados pelo Prefeito. nunciamento seja publicado no jornal Hoje na Câ-

Penso, Sr. Presidente, que a atitude que se es- mara e divulgado em A Voz do Brasil.
pera do Prefeito de Rui Barbosa em relação a esta Era o que tinha a dizer.
questão é de acatar inteiramente a decisão judicial, O SR. SÉRGIO CARNEIRO (Bloco/PDT - BA.
pois, afinal, numa democracia todos têm o direito de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
expor suas posições, e o Poder Judiciário, quando Deputados, ocupo a tribuna para comentar a aprova-
acionado, existe exatamente para julgar o que lhe foi ção, por unanimidade, de um substitutivo de nossa
posto como querela jurídica. O Prefeito, Sr. Presi- autoria na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
dente, Sr% e Srs. Deputados, teve na Justiça a Consumidor e Minorias tratando da proibição da clo-
oportunidade de recorrer em todas as instâncias. nagem humana. Penso que o mesmo pode ser agili-
Perdeu em todas elas. Portanto, não lhe resta outra zado na Comissão de Constituição de Justiça, de tal
opção senão a~atar democraticamente as decisões sorte que possa, o mais rápido possível, integrar a
judiciais que ao reconhecer o concurso público reali- agenda Parlamentar que esta Câmara tem conduzi-
zado na Prefeitura de Rui Barbosa garantiram, por do sob a Presidência do Deputado Michel Temer.
conseguinte, a reintegração de todos os funcionários Na verdade, nos poucos minutos do Pequeno
concursados demitidos. Até porque, Sr. Presidente, Expediente, venho fazer a defesa intransigente do fi-
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nanciamento público de campanha, item constante O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
do parecer do Deputado Carlos Apolinário. Aproveito a oportunidade desta abertura oferecida

O financiamento público de campanha pode pelo nobre Deputado Sérgio Carneiro para informar
significar um grande avanço nas relações políticas e aos demais companheiros, a fim de atender à maio-
da administração pública do País. Não podemos ria dos que estão inscritos, que serão concedidos
aceitar o argumento de que num País onde faltam apenas três minutos a cada orador.
escolas, hospitais, onde as estradas se encontram Concedo a palavra ao nobre Deputado Antonio
em estado lamentável, onde há miséria, pobreza e Jorge.
prostituição infantil, não se deva priorizar essas O SR. ANTONIO JORGE (PPB - TO. Pronun-
questões, concedendo dinheiro para que os políticos cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs.
façam campanha. Deputados, é com muita emoção que, desta tribuna,

Creio que tudo isso existe justamente porque juntamente com o povo de Taguatinga, registro os
não temos o financiamento público de campanha. festejos que acontecem durante toda esta semana
Pela forma como as campanhas são feitas no Bra- em minha cidade natal.
sil, induzem o direcionamento dos recursos públi- Comemorada anualmente, a Festa de Nossa
cos para pagamento dos compromissos financei- Senhora DAbadia está se transformando num dos
ros estabelecidos justamente nas campanhas elei- maiores marcos religiosos e turísticos do Município
torais. Predomina, nos Orçamentos Públicos da de Taguatinga e região.
União, Estados e Municípios, o atendimento aos Este ano, um evento vem engrandecer ainda
setores privados mancomunados com relações mais a ocasião, Sr. Presidente, trazendo mais luz,
promíscuas com os agentes políticos e com as ins- brilhantismo, mais cores e alegria para as ruas: a ca-
tituições públicas. valhada.

O financiamento público de campanha, adota- Foi no distante ano de 1937 que ocorreu a pri-
do em todos os países desenvolvidos, pode signifi- meira cavalhada, sob inspiração do Deputado João
car o início de uma faxina ética, de uma limpeza éti- Batista de Almeida, auxiliado por Francisco Correia.
ca nessas relações promíscuas e incestuosas entre Naquela época, os festejos eram coloridos pela
o capital, a política e o setor público. cavalhada em períodos intercalados. Para se ter uma

idéia, Sr. Presidente, entre 1937 e 1947, dez anos,
Dessa forma, conclamo os companheiros para portanto, apenas cinco cavalhadas foram realizadas.

uma reflexão sobre esse importante ponto, que consta
do parecer do Deputado Carlos Apolinário. Precisa- Após 51 anos, com muita alegria assistimos ao

ressurgimento dessa encenação que, ao confrontar
mos, independentemente de questões político-partídá- cristãos e mouros, nos lembra das cruzadas medie-
rias e das matrizes políticas representadas nesta

vais, quando o nome de Cristo foi levado pelos cava-
Casa, discutir com transparência e com coragem a leiros até o distante oriente.
adoção do financiamento público de campanha.

Mais do que uma festa religiosa, esse evento
É bem verdade que os que não dependem do nos mostra a fibra do povo taguatinguense, em cada

financiamento público de campanha haverão de re- enfeite de rua, em cada cavaleiro, naqueles que re-
ceber contribuições privadas para compra de votos e cebem turistas e romeiros.
estabelecimento de relações espúrias no interior deste Por tudo isso, Sr. Presidente, saúdo a comis-
País. Mas é bem verdade que o financiamento público são organizadora da festa que, com determinação,
de campanha haverá de assegurar às forças democrá- dedicação e pertinácia, não mediram esforços em fa-
ticas e populares a possibilidade de disputar as eleiçõ- zer dos festejos uma ocasião inesquecível. Unidos
es em igualdade de condições ou, pelo menos, em no resgate de uma tradição, a comissão e os juízes
igualdade mínima para pleitear, ter assento nas mais da festa jamais recuaram diante das dificuldades.
diversas Casas Legislativas e - quem sabe? - nas di- Parabenizo a escolha do 12 Imperador da festa,
versas Prefeituras, Governos Estaduais e - por que Dr. Gervalino José de Almeida, que soube com
não dizer? - na Presidência da República. maestria coordenar os trabalhos, dando contribuiçõ-

Suprimo o restante deste pronunciamento, Sr. es inestimáveis para o sucesso da ocasião.
Presidente, para colaborar com a Mesa e com os de- Agradeço ao apoio do Governo do Estado do
mais colegas, a fim de que todos tenham a oportuni- Tocantins, através de suas entidades, bem como ao
dade que tive de me pronunciar na tarde de hoje. apoio da EMBRATUF. que, quando por mim procura-

Era o que tinha a dizer. da, não se negou a colaborar.
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Por último, agradeço a cada cidadão taguati
guense, da cidade e da zona rural, seja ele empre
sário, ator nos festejos ou espectador.

Todos nós, unidos no amor à nossa cidade,
acima de qualquer partido político, crença ou raça,
estamos fazendo de Taguatinga do Tocantins um
pólo turístico do nosso Estado.

Estarei sempre ao lado do povo taguatinguen
se, que pode contar com meu apoio.

Desejo a todos, bons festejos.
Sr. Presidente, solicito a divulgação do meu

pronunciamento no programa A Voz do Brasil e no
jornal Hoje na Câmara.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. LíDIA QUINAN (Bloco/PMDB-GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, o progresso localizado é anti
social, é privilégio! Sobre ser privilégio é desagrega
dor, caro e fonte de um dos mais graves problemas
enfrentados por uma Nação: a migração interna.

O bom administrador, por isso, planeja o de
senvolvimento de forma otimizada.

O bom administrador concebe o progresso
como um remédio a ser distribuído pelo maior núme
ro de concidadãos, pela mais ampla área territorial e
pelo maior período de tempo.

E o Ministro Raimundo Brito é um bom admi
nistrador.

Tem demonstrado isto nas suas obras. tem re
velado isto por suas iniciativas.

Em recente audiência concedida ao laborioso
Govemador de meu Estado, Dr. Maguito Vilela, e a
seu não menos eficiente Secretário de Minas, Energia
e Telecomunicações, Dr. Benjamin Beze Júnior, S. Ex!
não economizou elogios ao projeto preparado em con
junto pelos Govemos de Goiás e do Distrito Federal,
defendendo a extensão da malha dutoviária destinada
ao transporte de gás natural à Região Centro-Oeste.

Seu entusiasmo em relação à iniciativa não se
limitou a aplausos. Sugeriu que, para melhor emba
;ar a reivindicação a ser apresentada à Petrobrás,
fossem apresentadas outras altemativas de traçado,
levando-se em consideração a importância das re
giões a serem beneficiadas, a quilometragem do ra
mal e o custo de implantação.

A receptividade de S. Ex! revelou-se forte in
centivo para que, com mais denodo, continuassem
Rlueles homens públicos a batalhar por uma solu
ção que, além de viável, representa, simultanea
mente, a manutenção da base de progresso que
hoje experimenta o Centro-Oeste e o afastamento
da crise de energia que, se não for desconjurada,

através de iniciativas concretas, poderá recair, de
forma dolorosa, sobre Goiás e Distrito Federal.

O acesso ao gás boliviano, a curto prazo, e ao
sistema nacional de distribuição de gás natural, é con
dição essencial para que o progresso de Goiás e do
Distrito Federal seja garantido e afaste, de uma vez, o
desconforto do desemprego e a agressão ambiental. .

O estudo, sob a orientação do Secretário Beze
Júnior, mostra cabalmente, a viabilidade econômica
da iniciativa e o acerto da eleição do gás natural
como fonte de energia, propiciando a geração de
energia junto ao mercado consumidor e garantia de
seu fornecimento a tempo e hora.

Não se trata, Srlls e Srs. Deputados, de sim
ples modismo, no momento em que todos falam em
gás natural como fonte limpa de energia.

O Governador Maguito Vilela vem, de há muito
tomando medidas que se possam traduzir em garantia
de fornecimento de energia elétrica para o Estado de
Goiás. Nesse sentido, os Governadores de Goiás, Ma
guito Vilela, e do Distrito Federal, Cristovam Buarque,
assinaram hoje, pela manhã, um acordo de coopera
ção mútua entre os dois Estados para viabilizar a im
plantação do ramal do Gasoduto Brasil/Bolívia.

Nesta Casa, farei tudo o que for necessário
para que esta justa reivindicação do nosso povo seja
atendida, pois, crescendo o Centro-Oeste, cresce
também o nosso País de forma socialmente justa e
economicamente equilibrada.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB

SP. Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, Sr-s.
e Srs. Deputados, nesta oportunidade, desejo rapi
damente comentar um artigo e notícias veiculadas
pela Folha de S. Paulo.

O primeiro artigo foi publicado no referido jornal
de ontem, terça-feira, dia 12 de agosto, e intitula-se:
·Câncer no Congresso".

Diz o ilustre articulista:

Extorsão e estelionato. Não há outra
designação para os atos praticados pelo de
putado Chicão Brígida (PMDB-AC), confor
me fitas obtidas por esta Folha a divulgadas
na edição de ontem do jornal.

O Parlamentar obrigava a sua suplen
te, Adelaide Neri, a lhe repassar parte do
salário e também uma comissão sobre os
vencimentos de funcionários do gabinete.
Difícil é dizer o que é mais lamentável no
episódio, se a sua ocorrência em si mesma
ou o fato de se tratar de mais um escândalo
envolvendo parlamentares.
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Não queremos ler o texto inteiro, Sr. Presi
dente, porque é desnecessário. Ele já é do conhe
cimento da Casa e, sobretudo, da decisãoo que o
Presidente Michel Temer já tomou. Mas quero co
mentar aqui um parágrafo do autor, do articulista.
Diz ele:

...Segundo, porque o Congresso não
se moveu para descobrir quem comprara os
votos.

Entendemos, Sr. Presidente, que aqui cabe um
comentário que esclareça a posição de alguns Parla
mentares desta Casa.

Fazemos parte, ao lado de centenas de outros
Parlamentares, dos que assinaram requerimento
convocando uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to para apurar a fundo não apenas os que vende
ram, mas sobretudo os que compraram os votos
desta Casa no caso da reeleição. Este requerimento
de informação de uma CPI não foi avante porque li
deranças ligadas ao Governo Federal, ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, tudo fizeram para im
pedir que essa CPI se tornassem realidade. Não há
e não havia interesse por parte do Planalto em saber
quem comprou os votos. Esta é a verdade. Portanto
é imperativo que se separe, de alguma forma, o joio
do trigo nesta Casa.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, no jornal
Folha de S. Paulo fala-se sobre o rombo do Banco
Nacional, já extinto por ato do Banco Central. O rom
bo no Nacional atinge 9 bilhões de reais. Para a Po
lícia Federal, o buraco nas ações do banco tem qua
se o dobro do valor inicialmente estimado, 39 pes
soas são indiciadas.

Na página interna do jornal diz o seguinte:

São cerca de 900 volumes, com mais
de 70 mil páginas. Os procuradores Silvana
Batini e Rogério Nascimento disseram que
vão decidir, provavelmente em um mês, se
farão ou não a denúncia.

Não entendo, Sr. Presidente, como não possa
ocorrer denúncia neste caso. Há um ponto que pre
cisa ser esclarecido:

O inquérito da PF não investigou a
atuação, de funcionários do Banco Central
responsável pela fiscalização das operações
do Nacional. O BC deverá fazer uma investi
gação interna para apurar o caso.

Não vejo isenção do Banco Central para apu
rar quais dos seus funcionários contribuíram ou não
para o rombo do Banco Nacional.

Requeiro a V.Ex!!.. que sejam incluídos no nos
so pronunciamento os 39 já indiciados pela Polícia
Federal neste caso.

ARTIGOS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

PF INDICIA 39 POR ROMBO
DE R$9,2 BILHÕES

Wilson Tosta
Da Sucursal do Rio

A Polícia Federal enviou ontem à Procuradoria
Geral da República o inquérito que investigou supos
tas fraudes no Banco Nacional, concluindo que o pa
trimônio sem cobertura da instituição entre 1988 e
1995 somou R$ 9,2 bilhões.

Ana Lúcia Catão de Magalhães Pinto, integran
te do Conselho de Administração do banco e nora
do presidente Fernando Henrique Cardoso, é uma
das 39 pessoas indiciadas pelo delegado Galileu Pi
nheiro sob as acusações de gestão temerária e ges
tão fraudulenta.

Outros três membros da família Magalhães
Pinto, que controlava o Nacional, foram indiciados.

A quantia é quase o dobro do que se divulgou
em novembro de 1995, quando o Banco Central in
terveio no Nacional. O relatório da PF também apon
ta uma receita fictícia no período de R$ 16,9 bilhões
e um prejuízo de R$ 10 bilhões.

A PF poderia abrir um segundo inquérito para
investigar supostas remessas irregulares de recur
sos pelo Nacional para o exterior, por intermédio do
Interbanco, instituição do Nacional sediada no Para
guai. A Folha apurou que há indícios de simulação
de operações com o exterior que somariam cerca de
R$ 2 bilhões.

Os indiciados são integrantes do Conselho de
Administração, Comitê Executivo, Controladoria,
Vice-Presidente de Operações e Diretoria, além de
um diretor da KPMG, empresa encarregada da audi
toria do banco.

O indiciamento significa que a PF considerou
que há indicío de crime, mas não é sinal de culpa
definitiva. Os procuradores da República poderão
denunciar ou não os indiciados à Justiça, que terá
de decidir se aceita a denúncia.

Se isso acontecer, os acusados serão proces
sados. Os procuradores,' porém, podem denunciar
outras pessoas, que não foram indiciadas.

, ,
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São cerca de 900 volumes, com mais de 70 mil
páginas. Os procuradores Silvana Batini e Rogério
Nascimento disseram que vão decidir, provavelmen
te em um mês, se farão ou não a denúncia.

O inquérito da PF não investigou a atuação
de funcionários do Banco Central responsáveis
pela fiscalização das operações do Nacional. O
BC deverá fazer uma investigação intema para apu
rar o caso.

Os indiciados: Ana Lúcia Catão de Magalhães Pinto, Antônio de
Pádua Diniz, Eduardo Catão de Magalhães Pinto, Fernando C.
de M. Pinto, Germano Lyra, Marcos C. de M. Pinto, Arnoldo de
Oliveira, Benedito Duarte, Clarimundo de Sant'Anna, Décio
Bueno, Eliana Zem, Francisco Zerbini, Francisco de Farias,
Georg Lipsztein, Geraldo Tonelli, Ivam Carratu, José C. de
Lima, José Castro Rudge, Marcos Grodetzy, Nagib Antônio, Nu
ham Szprinc, Roberto Duarte, Virgilio Velosc, Antônio Nicolau,
Mario Sergio Auler, Omar Corrêa, Alexandre de Vasconcelos,
Carlos Vergili, Gilberto Corrêa, Milton Nicolett Jr, - Nelson
Joáo, Paulo Monteiro, Sergio Cordeiro, Wilson de Medeiros, An
tônio Sobrinho, Frederico de Matos, João A. dos Santos, Manoel
Nunes e Marco Aurélio Maciel.

ADVOGADO CRITICA RELATÓRIO
da Sucursal do Rio

O advogado Sérgio Bermudes, que respresen
ta a família Magalhães Pinto, disse ontem que o re
latório do inquérito da Polícia Federal que investigou
as supostas fraudes no Banco Nacional é "juridica
mente irrelevante".

"O relatório não obriga nem o Ministério Públi
co (Procuradoria da República) nem o juiz de direi
to", disse Bermudes.

"Tanto é assim que há na Justiça a repetição
de todas as atividades feitas no inquérito", afirmou o
advogado.

Parcialidade
O defensor dos Magalhães Pinto afirmou que

"a autoridade policial foi virtualmente parcial" e disse
que não houve desvio de recursos no caso.

'0 relatório não mostra desvio de dinheiro em pro
veito da famnia ou de quem quer que seja", afirmou.

"Isso demonstra o seguinte: o que quer que te
nha sido feito no Nacional tinha o objetivo de salvar
o banco."

Bermudes disse também que os procuradores
Silvana Batini e Rogério Nascimento - que afirmaram
que a existência de lucro ou prejuízo no caso não tem
importância, já que as operações expuseram o sistema
financeiro a risco - mudaram de opinião.

"Os procuradores deram uma grande guinada",
afirmou ele. "Inicialmente, sustentavam, sem conhe
cimento de causa, que houve desvio de dinheiro."

Fraude
Sérgio Bermudes disse também que não acon

teceu qualquer tipo de fraude no Interbanco, diferen
temente do que supõe a Polícia Federal.

"Isso não existe e já foi explicado", afirmou o
advogado.

'0 relatório do inquérito enviado ontem ao Mi
nistério Público não trouxe nenhuma novidade sobre
isso.'

O advogado também questionou a validade
dos laudos contábil e de informática produzidos no
inquérito da Polícia Federal.

O SR. ÁTILA LINS (PFL - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. De
putados, a reforma da Organização das Nações
Unidas dentro de um figurino traçado pelos Esta
dos Unidos é assunto de importância estratégica
na política externa do Brasil e deve ser tratado
com absoluta prioridade pelo Ministério das Rela
ções Exteriores para garantir ao nosso País assen
to entre os membros permanentes do Conselho de
Segurança da ONU.

Responsável pela manutenção da paz mundial, o
Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá
aumentar de cinco para dez o número de seus mem
bros permanentes, já estando reservadas as vagas
para a Alemanha e o Japão. Os outros três novos
membros serão escolhidos, provavelmente, por regiõ
es, o que significa que haverá uma vaga reservada para
um dos países da América Latina.

O representante dos Estados Unidos na ONU,
BiII Richardson, deixou em aberto a questão do rep
resentante da América Latina e, depois de garantir
que a maior potência m.undial não pretende intervir
no processo de definição do País que ganhará um
assento permanente no Conselho de Segurança,
admitiu a hipótese de se estabelecer um sistema de
rodízio.

Ao admitir a ampliação dos assentos perma
nentes no Conselho de Segurança, os Estados Uni
dos sinalizaram uma importante mudança de posi~

ção, uma vez que, desde a fundação da ONU, em
1947, a questão da ampliação dos membros perma
nentes do Conselho de Segurança, com apenas cin
co países com direito de veto - privilégio dos mem
bros com assento permanente - tem sido um tema
considerado fora de discussão, justamente pelos
representantes dos Estados Unidos.



A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Deputados, ontem o Congresso Nacional deu
uma demonstração inequívoca e madura em defesa
dos princípios da dignidade humana ao derrubar
quatro vetos presidenciais à lei que regulamenta o
planejamento familiar permitindo a esterilização vo
luntária.

O Congresso Nacional, com essa decisão, re
conhece a luta das mulheres brasileiras no sentido
de reparar a omissão do Poder Público quanto à prá
tica indiscriminada e até criminosa da esterilização
em nosso País.

Por outro lado, essa decisão, além de redimir
um equívoco reconhecido pelo próprio Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ao assinar os vetos em
janeiro do ano passado, também reafirma os com
promissos do Congresso Nacional e do Brasil assu
midos perante a Conferência Internacional de Popu
lação e Desenvolvimento do Cairo, em 1994, e a
Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em
Pequim, em 1995, ambas convocadas pela Organi
zação das Nações Unidas.

A derrubada desses vetos era importante por
que entre outros pontos coíbe o abuso indiscrimina
do de esterilizações que vêm sendo feitas em massa
nas mulheres no Brasil, regulamentando portanto a
laqueadura em trompas em mulheres e a vasecto
mia em homens, com mais de 25 anos de idade, es
tendendo esse atendimento à rede pública de hospi
tais, através do Sistema Único de Saúde.

Celebramos essa vitória progressista das mu
lheres brasileiras e o gesto de grandeza do Presi
dente da República que, embora contrariando suas
convicções pessoais, vetou os artigos sobre esterili
zação na rede pública para, logo em seguida, reco
nhecer o seu erro, depois de ouvir em sua própria
casa a opinião de Dona Ruth Cardoso de que "todas
as mulheres devem ter acesso a todos os tipos dE
planejamento familiar".

, C,om os vetos a esse capítulo da lei, que
Congresso sabiamente derrubou, o Presidente F
nando Henrique estava negando socorro a UfT'

giãb' de mulheres e homens que, sem os nEle
rios recursos financeiros e depois de gerar"" .i p.310
menos dois filhos \iívos, se decidis~ 3m pek dncerra
mentó da reprodu;ão.

. Agora essas mulheres e homer,: ÍJ-". dO acesso
ao reéurso na rede pública, 'que terá a .~sponsabili

dade de promover campanhas educ;; Ivas, treina-

o SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
O nobre Deputado Paulo Rocha, primeiro orador d9.
Grande Expediente, já se encontra presente. Disse-:
me S. Ex!! que esperaria dez minutos, a fim· de que
eu desse oportunidade a outros Deputados de fa-larem. . .
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Sr. Presidente, no momento em que os Estados Concedo a palavra à Deputada Fátima Pelaes.
Unidos mudam sua posição, abrindo mais espaço den
tro do Conselho de Segurança da ONU, é necessário
que se faça uma profunda reflexão e que o Itamaraty
atue com firmeza, uma vez que o Brasil, por todas as ra
zões, é o candidato natural para representar a América
Latina e não pode desperdiçar esta chance para ocupar
seu verdadeiro lugar dentro das Nações Unidas.

Na verdade, Sr. Presidente, este lugar do Bra
sil no Conselho de Segurança, a ONU está devendo
desde sua fundação, uma vez que seu primeiro pre
sidente foi o brasileiro Oswaldo Aranha e a ele, e,
conseqüentemente, ao Brasil, a organização deve
todo o processo de instalação.

É natural, Sr. Presidente, que países da impor
tância de Argentina e México, sonhem com a vaga
de representação da América Latina. É preciso lem
brar, porém, que, de longe, o Brasil é o mais apare
lhado para exercer essa função, não apenas pelo
poder de sua economia, mas principalmente pelo
histórico de pacifismo - indispensável para que a
ONU possa cumprir sua missão - que o nosso País
pode ostentar orgulhosamente.

Nessa questão, Sr. Presidente, não se pode,
também, ignorar a dimensão continental do Brasil,
fato que acrescenta ainda mais peso às credenciais
do País para candidatar-se. E não há como aceitar a
hipótese de se estabelecer um sistema de rodízio,
como o sugerido pelo representante dos Estados
Unidos, pela simples e boa razão que, uma vez esta
belecido o rodízio, o assento permanente terá sido
completamente descaracterizado, tornando-se, sim,
um assento temporário.

E o direito de veto, única prerrogativa real re
servada para os assentos permanentes, passará a
andar de mão em mão, pela América Latina, uma si
tuação que não deve e nem pode ser aceita peJo
Brasil e que, na verdade, contraria fundamentalmen
te o conceito filosófico que norteou a criação do
Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Sr. Presidente, na medida em que estas consi-
derações poderão ser úteis ao Itamaraty, solicito seu
encaminhamento à consideração. do Sr. Ministro das
Relações Exteriores.

Era o que tinha a dizer.
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mento de pessoal e pesquisa na área, além de asse
gurar assistência médica desde a concepção, pas
sando pelo parto até o controle .de doenças sexual
mente transmissíveis e prevenção de câncer uterino,
de mama e de pênis.

Foram cinco anos de discussão, de diálogo
cuidadoso, constante e efetivo entre o Legislativo, o
Ministério da Saúde e o Movimento Social de Mu
lheres para que a Câmara e o Senado aprovassem
um texto compatível com as reais necessidades da
população.

Muitos dos militantes políticos que lutaram para
restabelecer a democracia no Brasil, dentre eles o
próprio Presidente da República, trabalharam pela
sua consolidação e em defesa dos direitos indivi
duais do cidadão.

Grande parte desses militantes o fizeram atra
vés do trabalho das Organizações Não-Governa
mentais. E o movimento feminista tem sido valioso
nesse processo, no compromisso com o desenvolvi
mento de uma sociedade civil com a participação po
pular.

Por isso, o reconhecido agradecimento a todas
as ONGs do movimento feito neste País e em espe
cial ao CFÉMEA pelo apoio constante à luta do pla
nejamento familiar, por não desconhecer que 44%
das mulheres brasileiras recorrem à laqueadura;
41 % à pílula; 6,2% à tabela; 2,5% ao coito inter
rompido; 1,8% ao condon; 1,5% ao DIU; e 2,6% a
outros métodos.

O CFÊMEA foi, sem dúvida, a alavanca para a
mobilização dos Parlamentares em defesa dessa
causa.

Outra realidade inegável para o empenho do
CFÊMEA na aprovação do planejamento familiar e a
derrubada dos vetos situam-se nas causas de óbito
materno devidas em mais de 90% a questões obsté
tricas diretas, tais como hemorragias, hipertensão,
infecções e abortos.

Para referendar essa posição, os dados da
Coordenação de Saúde Materno-Infantil do Ministé
rio da Saúde ainda confirmam a prática de dois
abortos a cada minuto no Brasil, provocando a mor
te de cerca de 4.500 mulheres vítimas de abortos pro
vocados.

E para concluir, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. De
putados. na esfera parlamentar, a Comissão de Se
guridade Social e Família, soube representar com fi
delidade os anseios dos segmentos significativos da
população brasileira enquanto durou o processo de
discussão do assunto.

Participamos ativamente desse processo na
Comissão de Seguridade Social e Família e não dei
xamos de contribuir para o aperfeiçoamento da lei
mediante a apresentação de substitutivos e como
Relatora que fomos do projeto.

A Comissão foi a parte para o amadurecimento
das idéias aqui discutidas e que culminaram na re
gulamentação do art. 226 da Constituição Federal,
cujo § 72 determina textualmente:

Fundado nos princípios de dignidade
da pessoa humana e da paternidade res
ponsável, o planejamento familiar é de livre
decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e científicos
para o exercício deste direito, vedada qual
quer forma coercitiva por parte de instituiçõ
es oficiais ou privadas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, o Município de Angra dos
Reis e a economia da importante Região Costa
Verde do Estado do Rio de Janeiro vivem momen
tos dramáticos e de iminente risco de colapso to
tal, com a crise no Estaleiro Verolme, que paralisa
suas atividades e demite o seu quadro de empre
gados.

Aliás, Sr. Presidente, a situação do Estaleiro
Verolme é o próprio retrato da falência do setor de
cot;lStrução naval brasileiro outrora forte pujante
responsável pela obtenção de divisas, mas que
por absoluta falta de uma política nacional que o
incrementa encontra-se à beira de total sucatea
mento.

Em Angra dos Reis são mais de 3 mil trabalha
dores entre os contratados diretamente pela Verol
me e os que exercem atividades em empreiteiras
dentro do estaleiro, constituindo-se na maior indús
tria de Angra e, evidentemente, na base fundamental
de sua própria sobrevivência econômica.

O problema central que fez agravar-se a situa
ção da Verolme é a falta de obras encomendadas
pela PETROBRAS cujos últimos pedidos estão com
os serviços praticamente encerrados, quais sejam,
as construções de suas plataformas de produção de
petróleo.

Sabe-se, no entanto, que nossa estatal, consi
derada a maior empresa brasileira, vem contratando
no exterior obras cuja execução temos capacidade e
know-how suficiente para realizar o que configura
um contra-senso, pois provoca desemprego em nos-
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so País enquanto se fomenta a atividade em outras
nações.

É preciso mudar radicalmente essa equação,
Sr. Presidente.

O desemprego é a pior aflição que atinge o tra
balhador, sua famOia e a comunidade, sobretudo em
face das imensas e generalizadas dificuldades para
geração de novas vagas na economia, a qual, pelo
contrário, acaba fechando mais postos de trabalho em
indústrias periféricas, no comércio e no setor de servi
ços, seguindo o chamado efeito dominó.

É o que, infelizmente, irá acontecer em Angra
dos Reis, se ocorrer o fechamento do Estaleiro Ve
rolme, provocando inclusive graves conseqüências
na capacidade de arrecadação e de prestação de
serviços básicos pela administração municipal.

Impõe-se, portanto, um maior esforço conjunto
das autoridades estaduais e da PETROBRAS, vi
sando à realização dos entendimentos necessários
com a direção da Verolme e do sindicato dos traba
lhadores, para se chegar a soluções que não só evi
tem o fechamento da empresa em Angra dos Reis,
mas, ao contrário, proporcione condições de revigo
ramento das suas atividades, reconhecidamente es
tratégicas para o País.

Era o que tinha a dizer.

o SR. SIMÃO SESSIM (PSDB - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e
Srs. Deputados, mais uma vez a Comissão de De
senvolvimento Urbano e Interior, que tenho a hon
ra de presidir, abriu espaço para acolher e analisar
sugestões da sociedade civil organizada, em prol da
melhoria das condições habitacionais no Brasil e do
aumento da oferta de novos empreendimentos no
setor.

Na oportunidade, recebemos com satisfação
proposta da Câmara Brasileira da Indústria da Cons
trução no sentido de organizar um sistema brasileiro
de habitação.

É mais uma prova, Sr. Presidente, Sr% e Srs.
Deputados, de que estamos no limiar de importantes
alterações na política habitacional do País, motiva
das por colaborações construtivas como essa que nos
chegou.

De fato, vencer o desafio urbano, a despeito de
tantas outras tarefas com que terão de lidar as diver
sas esferas políticas, deve ser uma prioridade para o
Poder Público.

Notadamente, porque constata-se a exaustão
dos programas setoriais de desenvolvimento urbano
e habitacional que vêm sendo postos em prática, in-

capazes de suprir as vultosas demandas por mora
dias e saneamento.

A inoperância do sistema em vigor acaba por ge
rar graves prejuízos não somente à população alvo,
mas aos próprios agentes econômicos, em especial os
que atuam no segmento da construção civil.

As limitações impostas pelo caráter extrema
mente oneroso dos recursos disponíveis para o
setor, talvez o maior impedimento para a consecu
ção de uma política habitacional bem-sucedida, pre
cisa ser ultrapassada de maneira criativa e respon
sável.

Há, igualmente, a necessidade de que as esfe
ras estadual e municipal, no âmbito de um projeto
articulado com a União, possam concentrar as açõ
es executivas dos programas habitacionais, limitan
do os procedimentos burocráticos ao mínimo indis
pensável.

A proposta apresentada à Comissão, esta
mos convictos, estará à altura desses anseios.
Conjuntamente com o projeto de lei que institui o
Sistema Financeiro Imobiliário, iniciativa encami
nhada a esta Casa pelo Poder Executivo, que hoje
começa a ser apreciado por este Plenário, as su
gestões que recebemos na Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior constituem-se em subsídios
indispensáveis para a reorganização da Política Nacio
nal de Habitação.

É o que todos esperamos.

Era o que tinha a dizer.

o SR. NILSON GIBSON (PSB - PE - Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr-s
e Srs. deputados, volto mais uma vez à tribuna
para registrar que os trinta inquéritos policiais ins
taurados ;>ela Polícia Federal, a fim de apurar as
fraudes e os ilícitos da Lei do Colarinho Branco (Lei
Nilson Gibson), cometidos pelos banqueiros do anti
go Banco Econômico (Bahia), estão em condições
de remessas à Justiça, incluindo, o acusado ex-Mi
nistro Ângelo Calmon de Sá, indiciado por diversas
modalidades de crimes.

O Procurador da Justiça, Dr. Daciano Castro,
que coordena as investigações com seu compa
nheiro, Dr. Márcio Quadros, esclareceu que hoje
completam dois anos da intervenção do Banco
Central no Banco Econômico e a fase mais com
plexa do inquérito policial já foi realizada pela Polí
cia Federal, que conseguiu documentos no exte
rior, quebrou sigilos bancários dos criminosos e
ouviu a maioria dos sessenta ex-diretores indicia-



CARTA'A QUESEREFEREO ORADOR:

O SR. FERNANDO FERRO (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
ExJ! que autorize a transcrição nos Anais da Casa de
uma carta aberta ao Presidente da República, envia
da pela CONTAG, Pólo Sindical do Submédio São
Francisco e a Rede Brasil sobre Instituições Finan
'ceira's Multilaterais, cobrando junto ao Banco Mun
dial um painel de inspeção.

o SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Deputados, o motivo que me trás
hoje à tribuna é para prestar uma singela homena
gem ao Sr. Humberto Lins Rabello, falecido no últi
mo domingo, dia 10, em João Pessoa, na Paraíba,
aos 66 anos.

Casado durante 45 anos com a Proff!:. Adyla
Rocha Rabello, tiveram cinco filhos: Célida, Hum
berto, Flávio, Roberto Cláudio, Gerardo e Celeida.
Todos cidadãos respeitados e admirados por toda a
Paraíba.

Em sua vida profissional atuou no rádio parai
bano, através da Tabajara, uma das emissoras
mais ouvidas de toda João Pessoa. Depois foi rep
resentante de laboratórios internacionais de medi
camentos e de distribuidoras de bebidas multina
cionais em todo o Norte-Nordeste, durante mais de
20 anos.

O Sr. Humberto sempre pautou a sua vida, tan
to profissional quanto pessoal, pela seriedade e ho
nestidade. Qualidades cada dia mais raras, mas tão
necessárias ao País.

O seu exemplo de vida vem sendo seguido à
risca por todos os seus filhos. Por isso, vim aqui
prestar esta homenagem a esse ilustre paraibano,
que deixa saudades a uma legião de amigos.

A todos o meu muito obrigado.

Era o que tinha a dizer.
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dos nos inquéritos, entre eles o ex-Ministro Ângelo Registro que os bancários da Bahia fizeram
Calmon de Sá. manifestações, em Salvador, para marcar os dois

É conveniente registrar que o Procurador, anos da intervenção do Banco Central no Banco
Daciano Castro, justifica a demora por causa da Econômico e a demora da remessa dos autos do in-
complexidade do caso, bem assim, a carência de quérito policial ao Judiciário.
material da Polícia Federal, os acusados sendo Sr. Presidente, Sr% e Srs. Deputados, tem ra-
profissionais e não amadores e a prova criminal zão o Presidente do Banco Central, Prof. Gustavo
tem de ser bastante insofismável e clara para ser Franco, quando afirma que o Judiciário só pune "Ia-
levada à Justiça, pois do contrário não se chega drão pobre". É lamentável.
a conclusão correta dos cometimentos dos ilícitos Oportunamente voltaremos ao assunto.
penais. Apesar da denúncia dos ex-diretores ser
evidente, o Procurador, Dr. Daciano Castro, não
deseja antecipar a decisão da Procuradoria da Re
pública, na Bahia, mas admite que o Procurador da
República irá solicitar da Justiça a prisão preventiva
do acusado, ex-Diretor do Banco Econômico, ex-Mi
nistro da Indústria do Comércio, Sr. Ângelo Calmon
de Sá.

A investigação se baseia em relatório de 15
mil páginas do Banco Central sobre a gestão
fraudulenta do ex-Ministro Ângelo Calmon de Sá,
que praticou várias modalidades de crimes e
fraudes, resultando num desvio de U$500 mi
lhões. O caso foi desmembrado em dois inqué
ritos criminais que se encontram um na Polícia
Federal e o outro no Civil, cujo objetivo é preservar
os direitos dos correntistas do Banco Econômico
caso tenha havido prejuízos em conseqüência de
administração lesiva.

A parte civil, cujo processo foi aberto em abril
do ano passado, tramita na 7f!:. Vara Civil, da Comar
ca de Salvador, que promoveu o arresto dos bens
do ex-Ministro Ângelo Calmon de Sá.

Sr. Presidente, Sr.l!s e Srs. Deputados, o
ex-interventor do Banco Econômico, Sr. Francis
co Salles Barbosa, afastado em janeiro do cor
rente anos por motivos políticos, revelou em seu
depoimento na Polícia Federal que o Banco Eco
nômico tinha um passivo de R$6,6 bilhões, mas
não era possível avaliar o tamanho do rombo.
Desse total, o Banco Econômico devia R$4,1 bi
lhões ao Governo Federal e R$2,5 bilhões aos
correntistas.

Enquanto o Banco Excel ficou com a parte boa
do Banco Econômico, os créditos de déficit recupe
ração, as empresas passaram para o Banco Central,
que tenta vendê-los, sem êxito, para ressarcir o Go
verno Federal. O PROER ajudou o Banco Econômi
co liberando R$13,5 bilhões.

Só após a venda desses ativos e dos bens dos
ex-Diretores do Grupo é que será feita a conta para
saber valor total do rombo. "
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Brasília. 13 de agosto de 1997

Carta Aberta ao Presidente da República Federativa do Brasil
Professor Fernandó Henrique Cardoso

Senhor Presidente.

No dia 12 de março passado, o Pólo Sindical do Submédio São Francisco solicitou ao
Painel de Inspeção do Banco Mundial uma investigação sobre as ações e omissões do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRO) no processo de financiamento
do Projeto de Reassentamento e Irrigação de Itaparica, localizado no rio São Francisco. na
divisa dos estados de Pernambuco e Bahia.

A iniciativa do Pólo Sindical é mais uma etapa de uma luta que dura mais de dez
anos, quando mais de 6 mil famílias foram expulsas de suas terras férteis pelo lago da
Hidrelétrica de Itaparica. Os camponeses. representados pelo Pólo Sindical, conseguiram. em
1986. um acordo com a Companhia Hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco· CHESF e a
Eletrobrás, que obrigava a empresa responsáv~1 pela hidrelétrica a reassentar esta população
em áreas de irrigação. O Projeto foi iniciado-depois da aprovação de um financiamento do
Banco Mundial, mas continua sem conclusão depois de quase dez anos. Como resultado,
cerca da metade das famílias permanece sem condições de produção agrícola. sobrevivendo
de uma verba de manutenção temporária paga pela CHESF. O alcoolísmo, os suicídios e o
narcotráfico são apenas alguns dos efeitos colaterais da desagregação social que impera na
região.

A solicitação do Pólo ao Painel de Inspeção. uma agência multilateral de participação
cidadã do Banco Mundial. quer a investigação dos erros e omissões do BIRD que
contribuíram para essa situação, com vistas a que a instituição financeira tome providências.
talvez com o aporte de mais recursos para a conclusão das tão necessárias obras de irrigação.
É preciso ficar claro que a reivindicação se restringe às responsabilidades do Banco Mundial.
e não do Governo.

Por isso, Senhor Presidente, não entendemos por que o Governo brasileiro, por meio
de seu representante junto à Diretoria Executiva do Banco Mundial em Washington (DC),
insiste em se posicionar contra a instalação do Painel de Inspeção. argumentando que seria
uma ingerência em nossos "assuntos internos". É dificíl acreditar que o governo de V. Exa..
comprometido com a inserção do Brasil no processo de globalização ora em curso, impeça a
participação cidadã em nivel global em um organism(\ do qual o governo brasileiro é
acionista e mutuário.

Desta forma. Senhor Presidente, o Pólo Sindical dos Trabalhadores Rurais do
Submédio São Francisco e a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais
apresentam esta Carta Aberta para solicitar de V. Exa. que recomende ao representante do
Brasil no Banco Mundial o posicionamento favorável à investigação plena do Projeto de
Reassentamento e Irrigação de Itaparica, proposta aos Diretores Executivos do Banco pela
comissão do Painel de Inspeção.

speitosamente, l' r\·
\..I,.'U- ~~ J-[:vll, ~llfl

'lo Sindica! do Submé i:;lSão Francisct>
,,-

~---- - _.~óf4:çrea'e:t<w ~i:":s na AgriculMa-CONTAG
Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais
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Abaixo Assinado

Agosto de 1997

Nós. abaixo assinados. Trabalhadores Rurais do Projeto de Reassentamento e Irrigação de
Itaparica. no exercício de nossa cidadania:

I. Subscrevemos integralmente a Cana Abena dirigida ao Senhor Presidente da República pelo
Pólo Sindical dos Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco, Rede Brasil e outras
entidades.

2. Pedimos aos Senhores Diretores Executivos do Banco Mundial que votem a favor da
Investigação Plena recomendada pelo Painel de Inspeção. o que representará a possibilidade de
conclusão integral do nosso reassentamento.

Município Area Data__I__I__
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O SR. MARÇAL FILHO (Bloco/PMDB - MS. Todos nós, no momento em que esta Casa co-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, meça a discutir e votar o novo Código de Trânsito,
S~. e Srs. Deputados, tenho sistematicamente ocu- devemos refletir sobre este que o Correio BraziJien-
pado esta tribuna para reclamar ações do Governo se classifica como "um dos maiores negócios fecha-
Federal para o meu Estado, Mato Grosso do Sul. dos no Brasil" - capaz de movimentar cerca de R$
Em razão disso, hoje preciso fazer justiça ao Presi- 1,3 bilhão por ano em todo o País.
dente Fernando Henrique Cardoso que, em menos A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul
de um mês, esteve por duas vezes no MS. Duas aprecia a proposta encaminhada pelos partidos de
obras importantes foram lançadas: o Gasoduto Bra- oposição para instaurar Comissão Parlamentar de
sil-Bolívia e o reinício da construção da ponte rodo- Inquérito sobre as denúncias de irregularidades e fa-
ferroviária sobre o Rio Paraná, ligando os Municípios vorecimento no Detran-RS. Os fatos até agora le-
de Aparecida do Taboado (MS) a Rubinéia (SP). vantados deixam bastante claro que o caso gaúcho
Com relação ao gasoduto já abordamos, em outras é apenas a ponta de um grande iceberg de corrup-
oportunidades, a importância dessa obra para o se- ção destinado a saquear, mais uma vez, o bolso do
tor energético, não só para nosso Estado, mas tam- contribuinte.
bém para o País. Defendendo a criteriosa e aprofundada apura-

A ponte sobre o Rio Paraná vai encurtar distân- ção das graves denúncias envolvendo o Detran do
cias, baratear frete e promover o desenvolvimento Rio Grande do Sul, quero deixar bem claro, não es-
do País, ampliando de forma considerável o escoa- tou a rechaçar a implantação da Resolução 809/95
mento da produção agrícola brasileira e, em espe- do Conselho Nacional de Trânsito, que determina
cial, do Centro-Oeste. O Governo Federal, através uma inspeção obrigatória e rigorosa em todos os
do programa Brasil em Ação investirá 231,4 milhões veículos do País. A medida é fator de extrema im-
de reais nesta que é a maior obra de engenharia em portância para a redução dos dramáticos índices de
execução no Brasil. acidentes de trânsito no País.

A ferrovia vai cortar Mato Grosso do Sul, trans- Contudo, é necessário e imprescindível que se
portando a produção local e se abrindo para novas estabeleçam formas eficazes de fiscalização e
perspectivas. Essa obra tem uma grande importân- acompanhamento das práticas da implementação da
cia econômica para o País. Pelas estimativas do Mi- Resolução 809 do Contran, para que não ocorram
nistério do Planejamento e Orçamento a conclusão os lamentáveis episódios que envolvem o Governo
da ponte, prevista para o início do ano que vem, vai Antônio Britto e importantes secretários e funcioná-
possibilitar o escoamento de 5,7 toneladas da safra rios de seu governo.
de grãos 98/99. Pelos 3 mil e 700 metros de exten- Tenho a convicção e a certeza de que a As-
são da ponte, irão passar caminhões graneleiros e sp.mbléia Legislativa de meu Estado saberá desin-
composições ferroviárias, em direção aos Portos de cumbir honradamente o seu mister da fiscalização
Santos (SP) e Sepetiba(RJ). Não é apenas a paisa- do Executivo, instaurando a competente CPI, para
gem que muda com a retirada das velhas balsas das ao final encaminhar as punições cabíveis e o resta-
águas verdes do Rio Paraná, a transformação pode- belecimento da retidão dos procedimentos e Iicitaçõ-
rá ser sentida no bolso de produtores e empresários. es do Dentran-RS.

O custo frete na região (atualmente R$ A fim de que reste insuspeito todo o processo
50,00)sofrerá uma redução de R$20,00 por tonela- de apuração dos graves acontecimentos e em nome
da, uma economia de 160 milhões somente no pri- da moralidade sugiro, desta tribuna, ao Sr. Governa-
meiro ano de operação. dor do Estado, o afastamento dos envolvidos dos

Sr. Presidente, peço a V.E~. que autorize a di- cargos que ocupam e estão diretamente ligados aos
vulgação do meu pronunciamento no programa A órgãos sob suspeita.
Voz do Brasil. Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ MAINARDI (Bloco/PT - RS. Pro- O SR. IVAN VALENTE (Bloco/PT - SP. Pro-
nuncia O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s. e
Sr-s. Srs. Deputados, na semana passada o jornal Srs. Parlamentares, volto à tribuna para abordar as-
Correio BraziJiense desnudou a máfia que vai se pectos da atualidade da cena política, econômica e
constituindo para monopolizar os serviços de vistoria administrativa nacional.
de automóveis, nos termos determinados pela nova le- Em todas as ocasiões que me tem sido dada a
gislação. oportunidade, tenho denunciado o discurso falacioso
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e o sentido verdadeiramente predatório das privati
zações que o Governo FHC comanda em nosso
País para atender às exigências do programa de
ajuste estrutural das agências multilaterais interna
cionais, Banco Mundial à frente.

Pois bem, na edição de ontem, 12 de agosto, o
jornal Gazeta Mercantil estampa matéria dando
conta de que, após a execução desse verdadeiro
processo de pilhagem e assalto sobre o Estado na
área de siderurgia, o falecido sistema Siderbrás está
repassando ao Tesouro Nacional o impressionante
prejuízo de US$ 15 bilhões, ou seja depois da entre
ga a preço de banana - isto é em valores criminosa
mente subavaliados - de empresas como Compa
nhia Siderúrgica Nacional, Acesita, Açominas, Usipa
etc. Depois de pôr em execução uma tão gigantesca
quanto rentável indústria das "moedas podres", de
pois de promover um processo inaudito de oligopoli
zação, em mãos privadas, da indústria siderúrgica
nacional, o Governo apresenta como resultado de
sua "engenhosa" ação um déficit cavalar, incremen
tando assim o processo de crescimento exponencial
da dívida pública. E o jornal destaca que desses cer
ca de US$ 15 bilhões, cerca de US$ 8 bilhões cor
respondem à dívida interna e o restante a extema,
ou seja o que foi feito em nome do combate ao en
dividamento público, produz mais endividamento do
Tesouro; o que foi feito em nome da eficiência e da
possibilidade de fazer desabrochar e vigorar as sa
crossantas "leis do mercado", produziu mais concen
tração e centralização de capital e, portanto a nega
ção da utópica lei da "livre concorrência". Ou seja ou
bem o Governo e mídia t.lentem com relação às su
postas excelências desse processo, ou bem o Go
verno Federal comandou um processo de saque
contra os ativos públicos. As indicações são de que
as altemativas se uniram num processo ~inérgico al
tamente perverso para o País.

Porém, Sr!!s. e Srs. Parlamentares, não posso
perder a ocasião para me manifestar também sobre
o escandaloso "arreglo" que os jornais noticiam, ce
lebrado pelas Lideranças governistas em torno da
questão da lei eleitoral. Esse tenebroso acordo, aliás
só confirma a escalada antidemocrática, o conteúdo
verdadeiro mafioso que o Governo FHC e o neolibe
ralismo estão impondo ao regime político em nosso
País, que meu partido e os movimentos sociais têm
experimentado e denunciado.

Os jornais apontam que o Governo, entre ou
tras imoralidades e aberrações, pretende reduzir o
período oficial de campanha e a duração do horário
eleitoral gratuito para precisamente ao "esconder" os

candidatos diferentes (incluindo os de oposição) da
quele que atualmente ocupa o Palácio do Planalto.
De outro lado, os mesmos veículos de comunicação
indicam que o governo quer favorecer o uso desca
rado da máquina administrativa e a proliferação dos
criminosos mecanismos de financiamento de campa
nha. Ou seja, as forças governistas cientes do des
gaste que começa a corroer aceleradamente o cas
co do transatlântico da coligação conservadora no
poder, busca construir um quebra-mar para atenuar
os efeitos de um eventual maremoto de indignação
popular contra a política neoliberal de desmonte da
Nação, de sucateamento do Estado e do confisco
dos direitos sociais.

Para isso eles não se detêm de nenhum limite
ético ou político-programático. Seu projeto é o conti
nuísmo. Para isso manda-se às favas quaisquer res
quícios de escrúpulos democráticos e avança-se no
sentido de consolidar um regime autoritário com tra
jes civis, entre nós.

Quero adiantar que tudo farei para que a posi
ção não cooneste com esse esbulho. As manobras
continuístas da coligação entre os tucanos e os re
manescentes da ditadura militar contra a Nação e a
democracia não podem prosperar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, quero, através deste pronunciamen
to, parabenizar a União Nacional dos Estudantes pe
los seus 60 anos e pela posse de sua nova diretoria.

Foi a União Nacional dos Estudantes durante
décadas o pavilhão da preservação do Estado de Di
reito e a maior escola de política da vida brasileira.
Com a ditadura militar, essa meritória e respeitável
instituição foi proscrita e seus líderes presos e per
seguidos.

Pela UNE passaram quadros das mais diver
sas posições do aspecto político-partidário brasileiro,
como o saudoso Ulysses Guimarães, dentre muitos.
Nos anos setenta, especificamente em Salvador,
essa superior organização foi renascida e de igual
maneira, como fazia antes de sua extinção arbitrá
ria, a UNE engajou-se em movimentos importantes
do País, tais como a anistia, as diretas-já e o im
peachment.

Por tudo que a UNE representa para a educa
ção e a cultura do País, quero solicitar desta tribuna
um voto de louvor para essa associação, em espe
cial, pela efeméride em comemorar o seu aniversário
e a posse da sua nova diretoria nas instalações da
Câmara dos Deputados - a Casa do Povo.
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Para concluir, presto minha homenagem à de 160 milhões de hectares de terras ociosas, Exi-
UNE na pessoa do líder estudantil amazonense Tho- tem no Brasil milhões de trabalhadores sem-terra
mas Meireles, que, perseguido por combater politica- dispostos a se manterem no campo em busca de
mente a ditadura, figura entre os desaparecidos. Em sua realização econômica e social. Todos os estu-
respeito à saudosa memória de Thomas Meireles, dos já realizados nesta área provam que o assenta-
presto a minha homenagem em forma de reflexão à mento e a assistência completa a uma família insta-
UNE, a todos os estudantes brasileiros e a todos lada num projeto de reforma agrária, até a sua
aqueles que defendem e lutam pela ordem social, emancipação, demandam entre 15 mil e 30 mil reais.
pela paz, pelo respeito aos direitos humanos e pela Assentar 350 mil famílias custaria aos cofres do Go-
democracia no Brasil. verno, no máximo, cerca de 1 bilhão de reais.

O SR. VALDECI OLIVEIRA (Bloco/PT - RS. O Governo FHC pouco se preocupa com os
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, destinos dessa imensa massa de excluídos que mi-
Sri!s e Srs. Deputados, ao recebermos os dados pre- grou para as grandes cidades nos últimos cinco
liminares do censo de 1996, que o IBGE (Instituto anos. Por outro lado, beneficia os banqueiros, que
Brasileiro de Geografia e Estatística acaba de divul- em apenas um ano receberam mais de 20 bilhões
gar, podemos fazer uma análise de como se encon- de reais para fortalecerem seus bancos. Mesmo re-
tra a realidade no campo e mostrar que a falta de cebendo um incentivo dessa envergadura, eles não
uma política agrícola do Governo Fernando Henri- geraram um único emprego a mais em seus bancos,
que está piorando a situação na agricultura e refie- nesse período. Pelo contrário, houve até uma redu-
tindo também nos índices sociais das cidades. ção de postos de trabalho no setor bancário, em de-

Os jornais noticiaram que o Brasil conta hoje corrência das fusões e da maior exploração dos ban-
com uma população de 157 milhões de habitantes. cários, tudo em nome da política neoliberal.
Porém, os veículos de comunicação não deram o O Governo Fernando Henrique tem ignorado
devido destaque a importantes indicadores deste le- totalmente suas promessas de campanha: a educa-
vantamento do IBGE que mostrou também que entre ção, a saúde, a segurança e a reforma agrária não
1991 e 1996, do crescimento da ordem de 11 milhõ- passam de oratória presidencial em suas manifesta-
es de pessoas, 1,8 milhões migraram do campo para ções à imprensa, manifestações que têm o único in-
a cidade. teresse de demonstrar preocupação com as princi-

Esta migração, Sr. Presidente, corresponde a pais necessidades da população. Mas as práticas do
350 mil famílias, número 35% maior que o da meta Governo Fernando Henrique não têm políticas efeti-
de assentamento do Governo FHC nos seus quatro vas para atender a essas necessidades. Que política
anos de mandato. A questão agrária deve ser trata- é essa para 'a agricultura se as pessoas continuam
da com seriedade; ao contrário a saída que se apre- comprovadamente abandonando o campo?
senta para os agricultores e principalmente para Depois de 3 anos à frente do Goverl1o Federal,
seus filhos é o abandono do campo, migrando para FHC só tem negociado sua continuidade no controle
os grandes centros urbanos. da Nação junto com os seus sócios no Congresso

Os ilustres Pares desta Casa sabem muito Nacional.
bem o reflexo que tem no quadro social das cidades Era o que tínhamos para o momento.
a chegada de jovens sem qualificação profissional O SR. JOÃO COSER (Bloco/PT - ES. Pronun-
adequada para disputar um posto de trabalho. As al- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri!s e Srs.
ternativas ficam no subemprego, ou, pior ainda, na Deputados, entre tantas medidas que atentam con-
delinqüência. tra os trabalhadores e os pequenos e médios empre-

Com'a falta de incentivo para permanecer no sários, fomos brindados, desta vez, na reedição da
campo, os jovens acabam fora de seu meio e entre- Medida Provisória nf! 1.539/97, com a inclusão de ar-
gues à própria sorte, sendo "acolhidos" pela indús- tigo que autoriza o funcionamento do comércio nos
tria do narcotráfico e da marginalidade, que são as fins de semana. Esta medida é a ante-sala de outra
que mais prosperam na periferia das grandes cidades. proposta que tramita no Congresso Nacional que au-

.. . 'A implantação de uma ampla reforma agrária e toriza o funcionamento do comércio diuturnamente.
a ériação de programas de incentivo à pequena pro- Os autores argumentam que esta medida terá
priedadereverteriam com o desânimo na agricultura como resultado o aumento das vendas, uma vez que
e com a tendência de agravamento dos índices so- os consumidores terão maior oportunidade para rea-
ciais. As cifras do Incra também indicam a existência lizar suas compras. Conseqüentemente, haveria um



23380 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

aumento da oferta de empregos, da arrecadação tri- tos de trabalho. Pelo contrário, o que se observa é
butária e dos salários dos comerciários, especial- um aumento da jornada de trabalho.
mente os comissionados. Avaliam que existe uma c) Segundo pesquisas do DIEESE, o comércio
demanda reprimida que pode ser solucionada com a é um dos setores em que a jornada de trabalho ultra-
liberação do horário do comércio. Este é o pensa- passa em muito a determinação constitucional de 44
menta das grandes redes comerciais. Para os pe- horas semanais, sendo que entre 1995 e 1996 esta
quenos e médios comerciantes significará, de plano, cresceu, por exemplo, em São Paulo, na ordem de
um aumento desleal da concorrência, uma vez que 55,1%. Pesquisa do PNAD-IBGE concluiu que mais
não poderão arcar com o aumento dos custos acar- de 48% dos trabalhadores no comércio fazem uma
retados pela implantação da medida, e, de outro jornada acima das 44 horas semanais, sendo que
lado, prejudicará também os trabalhadores no co- 23,38% trabalham entre 45 e 48 horas, e 32,71%
mércio. Esta avaliação foi evidenciada quando da trabalham mais de 49 horas semanais.
audiência pública realizada na Comissão do Traba- d) O fato de alongar o tempo de funcionamento
lho, Administração e Serviço Público, quando deba- não quer dizer que aqueles que ainda possuem con-
temos, exaustivamente, com representantes dos di- dições de consumir comprarão mais. A tendência é
versos segmentos da área a proposta que agora ve- que apenas ocorra uma distribuição temporal da ati-
mos editada. vidade, sem que haja aumento do volume de ven-

No nosso Estado, os pequenos comerciantes das, que depende diretamente de outras condições
já manifestam sua contrariedade. Também os co- como renda, taxa de juros e produção. A repercussão
merciários lançam campanha contra, com o slogan: imediata para o trabalhador no comércio, principalmen-
"Se até Ele descansou no sétimo dia, porque traba- te o comissionado, é o alongamento da jornada de tra-
Ihar no domingo?". Se ainda possa restar alguma balho corno forma de manter a mesma remuneração.
dúvida quanto ao mérito, a inconsistência fica clara e) Por fim, se a proposta atende aos interesses
quando analisamos todos os aspectos envolvidos. de grandes redes, para o pequeno empresário con-
As experiências existentes e as recentes pesquisas siste em prejuízo certo, dado o aumento dos custos
demonstram que estamos diante de uma medida in- para enfrentar a concorrência, sem que veja um au-
consistente em si mesma. Lembre-se, em primeiro mento significativo de renda. Deste modo, é inevitá-
lugar, o aspecto cultural e familiar. O fato de nossa vel que resulte em mais desemprego, uma vez que
legislação ter estabelecido o sábado e o domingo os pequenos é que são responsáveis diretos por
como os dias de descanso, não é somente pelo fato mais de 50% do emprego neste setor.
de à época a economia brasileira ter a dimensão f) Existem outros problemas que interferem
atual, como quer fazer crer o Ministro do Trabalho, diretamente que necessitam de solução urgente,
mas, fundamentalmente, pela tradição religiosa do principalmente no que diga respeito às nossas ci-
nosso povo. Principalmente o domingo se tem como dades do interior. Neste sentido, por exemplo, na
um dia sagrado. Por outro lado, toda a organização região norte do nosso Estado a seca tem sido a
social movimenta-se como tendo este dia para que principal responsável pela falência econômica da
todos tenham o sagrado tempo de cuidar de suas re- região. Segundo todos os dados, por conta desta,
lações familiares. É fundamentalmente um dia em houve uma redução de 40% nas vendas, e cerca
que pais e filhos podem encontrar-se, podem, sem a de 15 trabalhadores no comércio são demitidos
correia do dia-a-dia, dedicar tempo a estas relações. semanalmente.
Mas, se não bastasse este argumento, ainda militam Cito este último exemplo, Sr. Presidente, Sr% e
contra diversos fatos e argumentos. Vejamos os Srs. Deputados, para afirmar que, mesmo antes de
principais: atuar na esfera da circulação das mercadorias, de-

a) As quedas nas vendas não é um problema veria o Governo estar propondo medidas eficazes
de demanda reprimida. O que falta é poder aquisitivo para os diversos problemas que afetam as econo-
dos consumidores. A média salarial está em torno mias locais, ao invés de somente fazer discursos so-
dos três dólares por hora de trabalho, e o salário mí- bre a estabilidade da moeda. Por exemplo, por que
nimo é um dos mais baixos do mundo. não acatou até o momento a proposta da bancada

b) Já existem diversos setores autorizados a capixaba de inclusão da região norte do Espírito
funcionar durante os finais de semana, e em turnos Santo na região da SUDENE? Mas, sem nenhuma
de 24 horas. Um exemplo clássico são os supermer- explicação substancial, editar esta medida casuística
cados. E em nenhum caso houve aumento dos pos- sobre o funcionamento do comércio.
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Nós nos posIcionamos, portanto, contra esta
medida e contra a proposta de liberação indiscrimi
nada do funcionamento do comércio. Mesmo o em
presariado mais sério tem alertado quanto a sua in
consistência. O centro do debate deve ser o aumen
to do poder aquisitivo da população, com geração de
empregos, com taxas de juros menores. A propósito
deste último item, as taxas praticadas atualmente,
girando em torno de 185% ao ano, têm como esco
po justamente a contenção do consumo, o que,
como contra-senso, é prejudicial ao próprio desen
volvimento do comércio. Ganham apenas as gran
des redes que possuem um sistema financeiro pró
prio, em que podem captar recursos e transformá-los
em financiamento ao consumidor, cobrando taxas,
em média, quatro vezes maiores que o custo de cap
tação. Enquanto isto, os médios e pequenos conti
nuam dependentes dos cheques pré-datados e ex
plorados pelas empresas de factoring, que nem o
Estado conseguiu controlar até hoje.

Acertadamente, o debate produzido na Câmara
dos Deputados apontou que a solução deve ser con
duzida por negociações bilaterais, entre trabalhado
res e empregadores, e a legislação deve ser de
competência municipal. Sem estes pressupostos so
mente poderemos votar contra qualquer proposta
genérica que apenas, pelos dados apontados, resul
tam em mais exploração dos trabalhadores e prejuí
zos para os médicos e pequenos comerciantes.

O SR. LUIZ ALBERTO (Bloco/PT - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.âs e
Srs. Deputados, a Justiça brasileira dá mais uma de
monstração de quanto é racista, parcial e elitizada.
Os assassinos do índio Galdino Jesus dos Santos,
menores brancos da classe média de Brasília, foram
beneficiados pela sentença desclassificatória da Juí
za Sandra de Mello e serão julgados por lesão cor
poral seguida de morte, crime disposto no artigo 129
do Código Penal. Isto significou que caiu a acusação
de homicídios e que estes assassinos não serão jul
gados pelo Tribunal do Jurí, ou seja, pela sociedade,
mas por um juiz singular, sendo beneficiados do jul
gamento em liberdade.

Esta decisão demonstra a parcialidade da Jus
tiça brasileira, que, quando julga réus negros, confor
me pesquisa do Prof. Sérgio Adorno, da USP, é extre
mamente rigorosa, condenando-os em uma proporção
maior do que em relação aos brancos. Estes menores
assassinos e racistas agora também integram a lista
dos brancos beneficiados da Justiça brasileira.

Conforme já tínhamos anunciado em abril des
te ano, estes menores não serão julgados com rigor

necessário, para que sejam coibidos novos atos se
melhantes. O que prevíamos aconteceu. A compla
cência, o exdrúxulo argumento da falta de intenção
de matar é utilizado em um caso desta gravidade. É
um absurdo imaginar que atear fogo em alguém que
dorme em um cobertor inflamável não poderia cau
sar a morte, é um absurdo. Compreendemos que
esta juíza deve ser considerada impedida de julgar o
caso, por demonstrar tendência expressa em favor
dos menores.

No afã de inocentar os menores assassinos do
índio Ga/dino, afirmou a Sr.!! Juíza Sandra de Mello,
conforme matéria no Correio Braziliense:

Por mais ignóbil que tenha sido a con
duta irresponsável dos acusados, não queria
eles, nem eventualmente, a morte de Galdi
no Jesus dos Santos. A emoção e a indigna
ção causadas pelo trágico resultado não po
dem afastar a razão. Assim, os réus devem
ser julgados e punidos unicamente pelo cri
me cometido, que é o de lesões corporais
seguida de morte.

Trata-se de uma declaração vergonhosa, pois
foge a qualquer parâmetro ético e mesmo jurídico.
Não existem dados suficientes para que esta Sr.!!
Juíza chegue a esta conclusão. Esta situação nos
leva a alguns questionamentos: e se fossem jovens
negros, a exemplo daqueles que moram nas perife
rias das grandes cidades, certamente a sentença se
ria outra. Em verdade, a decisão é antiética, pois a
Juíza apresenta-se identificada com os menores,
não só pela sua condição social, visto que um deles
é filho de juíza federal, mas sobretudo pela identida
de racial.

A decisão da Dr.!! Sandra de Mello provocou
uma reação bastante rigorosa do Ministério Público,
que recorrerá da sentença. Não nos podemos calar,
mesmo respeitando a autonomia do Poder Judiciá
rio, visto que a ética está acima das estruturas dos
Poderes constituídos. Esta decisão demonstra uma
das dimensões da crise do Poder Judiciário: a desle
gitimação das suas decisões. Neste caso, fica ex
presso que a sentença desclassificatória é ilegítima
por não reconhecer de forma verdadeira os fatos,
por ser parcial, racista e frontalmente contrária à opi
nião pública. A Dr.!! Sandra de Mello, em verdade,
com a sua decisão, desqualificou o júri popular, que
julgaria os menores assassinos, afirmando que a
opinião pública não age com a razão. A razão da
Dr.!! Juíza e a operada pela Justiça brasileira se en
contram tão distantes da realidade, tão fora do com-
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passo da sociedade, que em verdade podem ser
qualificadas de uma anti-razão.

O SR. MOISÉS BENNESBV (PSDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.~s e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa,
na tarde de hoje, para expressar minha profunda
preocupação com essa verdadeira guerra civil que é
a escalada do desemprego em nosso País.

Nestes tempos difíceis, em que os nossos des
tinos estão sendo decididos numa encruzilhada de
alternativas incertas, as relações de trabalho assu
mem uma relevância muito grande, e acabam fun
cionando como um abalo nas estruturas sociais e na
crença do nosso futuro.

Se até muito recentemente as relações de tra
balho eram pensadas como sendo fruto de um pas
sado rural atrasado, agora em sua face "moderna"
assumem uma centralizaçao inédita em nossa histó
ria. Se pensarmos nas relações de trabalho dentro
de uma perspectiva mais ampla, torna-se evidente a
esquizofrenia da sociedade brasileira, uma socieda
de que aposta na esperança de um projeto de mod
ernização, mas acaba convivendo com a face nega
tiva da modernidade, aumentando, assim, o seu
atraso, miséria, violência e marginalidade.

Neste contexto, Sr. Presidente, caros colegas
Parlamentares, reutiliza-se a velha e conhecida dico
tomia entre o Brasil moderno e o Brasil arcaico, mas
não podemos reduzir este problema a algo como um
carma ou fruto de um atraso cultural que nos prende
às origens de nossa história.

Com pouco mais de três anos, o Plano Real
mostra fôlego, mantém relativa estabilidade da moe
da a proporcionar o crescimento econômico, embora
não na medida das necessidades do País. Não há,
porém, Sr. Presidente, motivos para o otimismo exa
gerado por parte de alguns segmentos de nossa so
ciedade.

De um lado, o Brasil passa por transformações
rápidas. Obteve conquistas inegáveis com as privati
zações de estatais ineficientes e deficitárias, a que
bra dos monopólios das telecomunicações e do pe
tróleo, o retorno dos investimentos estrangeiros e a
desregulamentação da economia, que obrigou as
empresas a serem mais competitivas.

Sr. Presidente, Sr.~ e Srs. Deputados, é moti
vo de grande orgulho para mim, como Parlamentar,
ter participado desse processo com a minha modes
ta, porém significativa contribuição para a realização
de um homem público. De outro lado, o Estado falido
não consegue melhorar substancialmente os indica
dores sociais, redistribuindo a renda de forma mais

justa e oferecendo à população acesso a melhores
serviços em educação, saúde e segurança.

Sr. Presidente, nobres Parlamentares, as con
quistas do Plano Real correm o risco de desmoro
nar, com o agravamento do desemprego e a deterio
ração dos serviços públicos e das condições de vida
da população.

Apesar dos avanços, a reforma do Estado ain
da não foi suficiente para conter o déficit público e
aumentar a capacidade de investimento social, ra
zão pela qual continuam urgentes e inadiáveis as re
formas fiscal, administrativa e da Previdência, entre
outras. É ilusão pensar que o País atingirá os núme
ros de crescimento sonhados, criará empregos e
promoverá mais justiça social sem as reformas es
truturais.

O subemprego vem constituindo para o nosso
País, Sr. Presidente, um dos problemas que mais
afetam e obstaculizam o processo de desenvolvi
mento. Trata-se de um fenômeno intimamente vincu
lado aos fatos de infra-estrutura econômica em que
se assenta a sociedade, identificando-se plenamente
com as formas crônicas de marginalização social e
econômica.

Daí por que o migrante, ao chegar à cidade, in
gressa no setor terciário ou de serviços. Ele se incor
pora ao comércio ambulante ou ainda nas fileiras de
violência a que a fome e o desemprego geralmente
induzem.

O desemprego, Sr. Presidente, Sr.~ e Srs. De
putados, não só passa a atuar como fator de exclu
são da sociedade, mas sobretudo induz ao caminho
da marginalidade.

Ao encerrar minhas palavras, faço votos de
que, sob a égide do nosso Presidente e sociólogo
Fernando Henrique Cardoso, o nosso País possa
encontrar os caminhos necessários e aceitáveis para
minimizar tamanhas contrariedades e estabelecer os
parâmetros do bem-estar e a felicidade do nosso
povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ COIMBRA (PTB - SP. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.~ e Srs.
Deputados, o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
homenageou com a Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho, no grau de Comendador, pelos importan
tes serviços prestados à Justiça do Trabalho, o mé
dico Antônio Vial, Presidente do SINAMGE - Sindi
cato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo.

O Dr. Vial, durante toda a sua vida, praticou
com entusiasmo a lição de Miguel Couto, que diz:
"Se a Medicina não é toda bondade, pouco vale dela
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separado". Sua indicação foi feita ao Conselho da
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pelo Ministro
Almir Pazzianoto, por tratar-se de um destacado pro
fissional da medicina, importante dirigente de grupo
médico a empresa SAMHO - Serviço de Assistência
Médico-Hospitalar, e por sua eficiente atuação como
dirigente sindical.

É oportuno ressaltar que o Dr. Vial teve um
grande mestre. Seu saudoso pai, Ângelo Vial, foi di
rigente sindical destacado e à época já trabalhava
com o objetivo hoje badalado - sindicalismo de re
sultados. Só para lembrar: antes de virar lei, o 132
salário, por sugestão desse líder, foi pago na empre
sa onde trabalhava. O resultado foi tão bom a ponto
de outras empresas adotarem a medida, e posterior
mente a mesma foi adotada pelo Governo do saudo
so João Goulart.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, cria
da em 1970 e concedida a eminentes juristas e per
sonalidades nacionais ou estrangeiras que se te
nham destacado por suas atividades em prol da Jus
tiça do Trabalho, já agraciou aproximadamente duas
mil pessoas nos diferentes graus, desde a sua insti
tuição, entre os quais se destacam todos os ex-Pre
sidentes da República e Ministros de Estado.

Na ocasião da solenidade de entrega, recebe
ram também a medalha do Mérito Judiciário do Tra
balho personalidades como o Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Michel Temer (PMDB
SP), o Governador Garibaldi Alves, os Generais-de
Exército Gleuber Vieira e Antônio Joaquim Soares
Moreira, o Brigadeiro-da-Ar Enir de Souza Pinto, o
Ministro do TCU Homero Santos e alguns Parlamen
tares.

A todos os homenageados os nossos cumpri
mentos.

Sr. Presidente, Sr.!S e Srs. Deputados, passo a
abordar outro assunto. Trata-se de uma pequena ho
menagem a quem dedicou grande parte de sua vida
à população do Vale do Paraíba.

Dom José Antônio do Couto, SCJ, Bispo Emé
rito da Diocese de Taubaté (SP), nasceu em Formi
ga (MG), no dia 1.2 de novembro de 1927. Em 1943,
com 16 anos de idade, ingressou no Seminário Me
nor de Lavras (MG), pertencente à Congregação dos
Padres do Sagrado Coração de Jesus; Após os es
tudos nos seminários de Lavras, Corupa (SC) e
Brusque (SC), seguiu para Roma, onde se licenciou
em Filosofia e doutorou-se em Teologia e Direito Ca
nônico. Ordenou-se presbítero da Congregação dos
Padres do Sagrado Coração de Jesus no dia 1.2 de
julho de 1956. Em janeiro de 1961, foi para Taubaté,

para o Instituto Teológico do Sagrado Coração de
Jesus. Aí ele foi formador, educador, professor e
Reitor (1965-1967). Ele ajudou o Instituto Teológico
a formar um grande número de sacerdotes para a
Igreja no Brasil.

Durante os anos de seu sacerdócio no Con
vento (Instituto Teológico), com grande zelo pastoral,
auxiliou nas diversas paróquias da cidade, capelas
rurais, encontros de formação e retiros espirituais
em toda a região. Foi um grande amigo dos padres e
sempre esteve presente na vida da Igreja Particular
de Taubaté, prestando assessoria teológica e pasto
ral ao saudoso Bispo Dom Francisco Borja do Ama
ral, falecido em 1.9. de maio de 1989. Aos 3 de julho
de 1974, Roma o elegeu para ser Bispo Coadjutor
da Diocese de Taubaté. Foi sagrado Bispo aos 18
de agosto de 1974 na Igreja Catedral de São Fran
cisco das Chagas de Taubaté.

Durante os 7 anos de Bispo na Diocese de
Taubaté, ele se revelou como homem sábio, sim
ples, amável e acolhedor. Dom Couto foi sempre um
homem simples no vestir, no viver, no falar, no aco
lher e no seu jeito amável de ser. Esse jeito bondoso
conquistou a simpatia de toda a cidade, diocese e
região. Foi um grande amigo do povo. Dialogou com
as autoridades, com diversas igrejas e religiões, com
grupos políticos e outras classes sociais.

Além dessa qualidade de pastor e amigo, Dom
José Antônio do Couto renovou espiritual e pastoral
mente a Igreja Particular de Taubaté. Fundou esco
las de formação de lideranças para os fiéis leigos.
Valorizou a missão específica dos fiéis cristãos na
vida da Igreja e na sociedade. Esteve sempre atento
à primeira e mais importante missão da Igreja: a
evangelização. Nesse sentido, promoveu uma pro
funda renovação na Pastoral da Catequese e das
Vocações. Ele queria muito bem aos jovens, incenti
vando a Pastoral da Juventude. Enfim, Dom Couto
foi um homem que amou muito a Igreja. Ele deu o
melhor de si pela construção viva da Igreja. Foi ver
dadeiro homem de Deus.

E mais: alguns meses antes do derrame cere
bral (29-12-79) que o tirou da missão, preparou todo
o processo de instalação da nova Diocese, desmem
brando a Diocese de Taubaté em duas, criando, as
sim, a 1.9. de maio de 1981, a Diocese de São José
dos Campos. Sem dúvida, esse foi um dos grandes
trabalhos deste grande pastor de almas.

Em decorrência de sua enfermidade, renunciou
ao mandato episcopal a 6 de agosto de 1981, e a 3
de novembro de 1981 foi residir no Convento Sagra
do Coração de Jesus como Bispo Emérito. Aí ele le-
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cionou Teologia Moral pôr muitos anos. Ele era mui- No Brasil não poderia ter sido diferente, embo-
to procurado como confessor e diretor espiritual. ra, em nossa terra, os esgares obscurantistas ga-
Com o agravamento do seu estado de saúde, deixou nharam um aspecto quase tão ridículo, já que a preo-
de lecionar e de atender as pessoas. Após quase 18 cupação única, ao que nos pareceu, seria a de imitar,
anos de enfermidade, veio a falecer no Convento e de fazê-lo mecanicamente, os países capitalistas
Sagrado Coração de Jesus, em Taubaté, no dia 30 centrais. Assim se atiraram sobre as mais importantes
de julho de 1997. conquistas de nossos trabalhadores, aí incluídas as de

Foi velado na Igreja Catedral São Francisco caráter assistencial e previdenciário, querendo fazer
das Chagas de Taubaté. A missa de corpo presente crer a todos que, no Brasil, já tínhamos alguma coisa
foi celebrada no dia 12 de agosto às 15 horas. Esta parecida como o welfare state dos países europeus.
foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Carmo João E é aqui, exatamente, que está o ridículo da si-
Rhoden, e a homilia foi proferida pelo Arcebispo de tuação. A previdência oficial, no Brasil, nunca, mas
Florianópolis (SC), Dom Eusébio Oscar Scheid, SCJ. nunca mesmo, chegou sequer próximo da que se
Além desses, estiveram presentes os Bispos Dom praticava e se pratica na maioria dos países da Eu-
Murilo Sebastião Ramos Krieger, SCJ (Arcebispo de ropa Ocidental, tais como Suécia, Holanda, Alema-
Maringá, PR), Dom Antônio Afonso de Miranda, nha e alguns outros. Mas, já que o empresariado da-
SDN (Bispo Emérito de Taubaté), Dom Nelson Wes- quelas nações se pôs a reclamar dos custos sociais
trupp, SCJ (Bispo de São José dos Campos) e Dom da política trabalhista em ação, aqui também, e de
João Hipólito de Morais (Arcebispo de Lorena). O forma simiesca, nossa elite empresarial se pôs a
ato litúrgico foi concelebrado por 100 sacerdotes. bradar contra o chamado "Custo Brasil".
Houve ainda um grande número de diáconos, religio- "Custo Brasil", afinal, o que é? Lendo declara-
sas, seminaristas e uma grande presença de povo ções deste ou daquele senhor do capital, podemos
proveniente de diversas paróquias da Diocese. Foi perceber que ele é tudo o que o trabalhador conquis-
sepultado no cemitério do Convento Sagrado Cora- tou em mais de meio século de lutas, buscando con-
ção de Jesus, em Taubaté. seguir as migalhas sobrantes da grande farra que foi

D. José Antônio do Couto deixa muita saudade nossa organização agroindustrial. E, embora miga-
em todos os que o conheceram. lhas, esses senhores ainda as consideram de custo

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. elevado, de "Custo Brasil".
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Recentemente, o Prof. Márcio Pochmann fez
Sr.i!s e Srs. Deputados, a demolição do mundo do publicar na Folha de S.Paulo artigo de suma impor-
socialismo dito real impulsionou, mundo afora, as tância em que a questão é analisada e exposta a nu,
forças mais conservadoras, animadas com a possibi- com o que, impossível negar, faz cair a mistificação
lidade de, enfim, assumir o controle da humanidade, em que se pretende envolver o assunto. E mais: o
com os propósitos nefastos que acreditamos desne- economista reconhece que os encargos sociais no
cessário arrolar. Brasil, em seu conjunto, precisam ser, de fato, refor-

Mas houve uma euforia, um espoucar de fogos mados, mas que seu peso não é tão elevado como
de artifícios, uma certeza de que, afinal, a história ha- apregoam os empresários.
via acabado e que, portanto, nada mais haveria a fazer. Agora chegamos a outro nível de desmascara-

A embriaguez, ao que sabe, provoca reações mento e, no caso, não provocado, não apresentado
desta espécie. É claro que ela não transmuda perso- por quem faz a defesa unilateral do trabalho. É que,
nalidades, mas, de alguma forma, desliga o aparelho Sr. Presidente, a Revista da Indústria, publicada
de censura e permite que se faça e se diga aquilo nada mais, nada menos do que pela poderosa
que, em situação diversa, ninguém se animaria a di- Fiesp, apresenta-nos dados, estes, sim, de estarre-
zer e a fazer. cer. Ali se está comprovando algo inimaginável, ou

É o caso, com a agravante de que essas forças seja, o fato de que, nada obstante esse indigitado e
conservadoras entendiam a situação como definitiva, mal explicado "Custo Brasil", as empresas multina-
irreversível. Na Europa, que queremos tomar apenas cionais, em nossa terra, alcançaram o maior índice
como exemplo, esses senhores atiram-se com de rentabilidade. E isto em nível mundial. Veja-se
unhas e dentes contra o estado do bem-estar social, que, enquanto no México, a maior tentativa de trans-
entendendo desnecessário garantir direitos sociais a formar em vitrina novas idéias econômicas, essa
uma classe que já não mais tinha o norte socialista rentabilidade pouco ultrapassou os 7%, no Brasil tal
em sua bússola. índice foi superior aos 12%.
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Não precisamos demorar em nossas conclusõ
es. O "Custo Brasil", queiram ou não os senhores
cultores da doutrina do capital, não é, não está sen
do empecilho para que aqui se obtenham os maiores
lucros do mundo. O que nosso empresariado preten
de, no entanto, é fazer que esses lucros sejam ainda
maiores, ou, melhor dizendo, mais imorais, mais so
cialmente inaceitáveis, porque reduzir o "Custo Bra
sil" é fingir modernizar para assaltar o País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO FASSARELLA (Bloco/PT - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.ils e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna com
o objetivo de trazer a esta Casa uma grave denúncia
que vem de nossas Minas Gerais.

A imprensa daquele Estado noticiou, na sema
na próxima passada, o desaparecimento de dez de
tentos nos últimos dois anos, detentos cujas vidas,
cujos corpos sumiram, desapareceram, escafede
ram-se como fumaça que se dissipa ao sabor do
vento sem que conheçamos ou descubramos seu iti
nerário final.

Grupos de direitos humanos já têm estudos
preparados sobre o tema, contendo denúncias gra
ves e que não podem ser reveladas no momento por
questão de segurança, mas já se sabe que há parti
cipação de policiais daquele Estado, muito compro
metidos com o sumiço de tais detentos.

No relatório "Violência Policial no Brasil", divul
gado este ano pela Human Right Watch/América,
consta que, nos últimos anos, cem" presos desapare
ceram misteriosamente em Minas Gerais, cujo epi
sódio fugiu do controle do aparato de segurança es
tadual, ou seja, policial.

A verdade é que detentos, cuja guarda e segu
rança está sob a proteção do Estado, têm desapare
cido estranhamente nas delegacias e penitenciárias
da região metropolitana de Belo Horizonte, e a única
manifestação que a sociedade recebeu do Secretá
rio de Estado da Segurança Pública de Minas Gerais
foi uma declaração, via imprensa, na qual ele atribui
o desaparecimento de presos a fugas.

A verdade é que em pelo menos um caso o
Secretário de Justiça daquele Estado reconhece o
desaparecimento de um presidiário na Penitenciária
Nelson Hungria, em Contagem, fato que nos leva a
acreditar que, havendo vontade política, outras in
vestigações podem levar ao esclarecimento de ou
tros desaparecimentos de detentos, fatos esses que,
se persistirem na omissão, na negligência e na ocul
tação, confirmarão a tendência de que tais atentados
contra direitos humanos tão elementares têem sua

gênese na impunidade que caracteriza a relação cri
me e policiais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr..i!s e
Srs. Deputados, a imprensa nacional tem comentado
ultimamente situações constrangedoras e graves so
bre o drama vivido pelos contribuintes dos Planos de
Saúde e as incongruências a que são submetidos, al
gumas vezes vexatórias, limitativas, desumanas e com
comprometimentos de vidas preciosas pela ausência
da assistência médica no momento adequado.

Registro a oportuna manifestação do eminente
Deputado Aristodemo Pinotti, igualmente preocupa
do e quase descrente quanto à operacionalização
dos Planos de Saúde em nosso País. S. Ex..!!. cita
como exemplo a situação vivida por uma contribuinte
de São Paulo que, descontente com os serviços do
SUS, adquiriu sacrificadamente um plano de saúde.
Após três meses buscou assistência, porém foi reco
mendada a esperar mais seis meses para completar
a carência necessária. Como o diagnóstico indicava
um possível câncer, procurou um hospital especiali
zado que, sem nenhum pudor, pediu R$12.500,00
para operá-Ia. Diante da falta de dinheiro e total de
sespero, foi ao Hospital da Mulher, de caráter públi
co, que excepcionalmente funciona bem e é gratuito.
A mesma foi atendida e operada.

Na maioria das vezes, as empresas que atuam
na área de saúde fazem fortunas muitas vezes rápi
das e grandes, excluindo diagnósticos caros e expul
sando os idosos com aumentos abusivos de mensa
lidades que geram interrupções da assistência, e
mesmo com pequenos atrasos comprometem pIa
nos com mais de 15 anos de contribuição.

A situação gerada pelos planos privados de
saúde é tão grave que o CADE, Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica - vem revendo os
acordos firmados em 1996 pela Amil, Golden Cross
e UNIMED com a Secretaria de Direito Econômico,
nos reajustes de até 30% dos preços pagos.

O Cade, após parecer a ser emitido pela Se
cretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE,
do Ministério da Fazenda, atendendo a sua solicita
ção, pretende determinar a redução dos preços aos
aumentos injustificados ou sem compensação aos
usuários. Dentre os exemplos dessas medidas, cita
se a Amil, pela suspensão da cláusula contratual
que proibia cobertura de gastos médicos com doen
ças consideradas crônicas.

Independentemente das medidas administrati
vas que venham a ser praticadas peja SEAE, com
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pesadas multas, os acordos são passíveis de arqui
vamento e sujeitos à homologação do Cade.

Mesmo com o acompanhamento dos órgãos
de defesa do consumidor e que as prestações dos
seguros de saúde tenham sido reajustadas em até
13%, nem sempre tais medidas têm eficácia imedia
ta e justa, já que a inflação dos últimos doze meses
é de 8%. Por outro lado, a própria Associação Brasi
leira das Empresas de Medicina de Grupo (ABRAM
GE) informa que os reajustes nas mensalidades são
de8a10%.

Enriquecendo com fatos as irregularidades pra
ticadas nos Planos de Saúde, a revista Veja, de 23
de julho corrente, divulga a denúncia contra os diri
gentes da Golden Cross, com acusações de sone~

gação fiscal, falsidade ideológica e formação de qua
drilha, apresentada por dois Procuradores da Repú
blica no Rio de Janeiro.

e problema é tão preocupante que o Conselho
Regional de Medicina do Rio de Janeiro passou a re
comendar aos médicos do Estado que não aceitem
mais os clientes da Golden Cross. e motivo dessa
recomendação é motivada pela demora de até qua
tro meses no pagamento, além de coações aos mé
dicos e credenciados para reduzirem os preços.

As informações contidas na edição da revista
são da maior relevância, Sr.!.s e Srs. Deputados, que
poderão dar guarida a sindicância ou até mesmo a
uma CPI. Dentre as irregularidades apontadas, ci
tam-se caridades, filantropias, cessões gratuitas de
imóveis e despesas pessoais dos dirigentes.

Fica evidente, portanto, que a ausência de le
gislação específica interessa aos planos privados de
saúde. Buscando os diversos projetos na Casa, tive
confirmada a informação do prezado colega Pinotti
de que dezessete propostas tramitam há mais de
quatro anos, todas voltadas à regulamentação dos
planos de saúde.

A Comissão Especial de Planos de Saúde, suge
rida pelo próprio Deputado Pinotti, teve seus prazos
vencidos em setembro de 1996. Dentre algumas su
gestões levantadas, ternos que ficar alerta sobre a pro
posta que faculta a venda de serviços gerais aos pIa
nos privados pelos hospitais públicos. Revive-se a his
tória segundo a qual quem tem mais, compra mais,
quem não tem não compra, fica fadado a morrer.

e problema dos planos de saúde é que enfren
tam um grave gargalo, o elevado custo de assistên
cia, onde a curva ascendente se acelera, vertigino
samente, pelo uso indiscriminado e abusivo dos re
cursos na razão da disponibilidade de equipamentos
sofisticados e de alta tecnologia.

Os preços dos serviços de saúQe cresceram
mais de 600%, acima da inflação, nos últimos dez
anos, provocados pela indústria da saúde, que gerou
o interesse de grandes multinacionais de remédios,
equipamentos e de seguradoras.

e sistema de saúde poderá ser aperfeiçoado
pelo controle dos seus custos pela economia social,
no dizer do Prof. Valdir Ribeiro Borba, através de ar
ticulação regionalizada com consórcios intermunici
pais de saúde, qualificação gerencial, compras cen
tralizadas e sistema de rede integrada e refer
enciada com controle de uso dos recursos e informa
tização, somando-se práticas alternativas, agentes
comunitários de saúde, além da prevenção de doen
ças e promoção da saúde.

Como modelo recente, vale citar que no dia 7
de julho de 1997, em Curitiba - PR, foi lançado o se
guro Vital Saúde, da Rede Integrada de Santas Ca
sas e Hospitais Beneficentes.

O Vital Saúde é o resultado da parceria entre a
Confederação das Misericórdias do Brasil (CMB) e
suas 15 Federações, consolidadas pela Porto Segu
ro, transformando-se num produto modemo e abran
gente, oferecendo: coberturas sobre despesas hos
pitalares; internação em UTI; honorários médicos de
internação; cirurgias cardíacas; doenças crônicas,
remoções; consultas médicas; fisioterapia por doen
ça; atendimento 24 horas; cobertura nacional; doen
ças infecto-contagiosas; AIDS; despesas de parto;
diárias sem limite, sem limite de idade; radioterapia e
quimioterapia sem limite; diálise e hemodiálise em
casos agudos e próteses intemas.

O Vital Saúde oferece as modalidades indivi
duai e empresarial com dois tipos de planos, o Stan
dart e o Especial, não havendo, portando, nenhuma
diferença quanto à cobertura, mas apenas quanto ao
tipo de acomodação.

Numa retrospectiva geral, a maioria dos proje
tos que versam sobre planos de saúde foram apen
sados ao PL n.2 4.425/94, PLS n.2 93/93, do Sena
dor Iram Saraiva, que proíbe a exclusão de cobertu
ra de despesas com tratamento de determinadas
doenças em contratos que asseguram atendimento
médico-hospitalar pelas empresas privadas de segu
ro-saúde ou assemelhadas.

Assim, foram apensados ao mesmo:
- O PL n.2 975/95 do Deputado Paulo Feijó,

que propõe a criação do Seguro Nacional de Saúde
e Contribuição Nacional de Saúde;

- O PL n.s 1.930/96, do Deputado Iberê Ferreira;
- O PL n.2 1.289/95, do Senado Federal, PLS

n.2 041/95, do Senador Lúcio Alcântara, que torna
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obrigatório o ressarcimento ao Sistema Único de
Saúde pelo atendimento realizado a segurados de
empresas privadas de serviços de saúde, que torna
obrigatório o atendimento odontológico pelos planos
e seguros de saúde privados aos seus associados;

- O PL n.2 1.405/96, do Deputado Leonel Pa
van, que torna obrigatório o atendimento odontológi
co pelos planos e seguros de saúde privados aos
seus associados;

- O PL n.!! 1.975/96, do Poder Executivo, Men
sagem n.!! 483/96, que dispõe sobre o ressarcimen
to, ao Sistema Único de Saúde, de despesas refe
rentes a atendimentos de saúde prestados a benefi
ciários de seguro-saúde ou de plano de saúde; e

- O PL n.!! 3.079/97, do Deputado Antonio
Balhmann, que dispõe sobre o atendimento dos PIa
nos de Saúde.

Merecem citação outras propostas igualmente
apensadas ao PL n.!! 4.425/94:

- PL n.!! 929/91, do Deputado José Augusto
Curvo, dispondo sobre obrigações e limitações dos
planos de assistência médico-hospitalar privados;

- PL n.!! 944/95, do Deputado Agnelo Queiroz,
regulamentando os planos e seguros de saúde;

- PL n.!! 1.390/95, do Deputado Carlos Mosco
ni, regulamentando as atividades das empresas de
planos de saúde, de medicina de grupo, cooperativas
médicas, empresas de autogestão e assemelhados;

- PL n.!! 2.104/96, do Deputado José Fortunati,
que dispõe sobre planos e seguros privados de as
sistência à saúde;

- PL n.!! 2.419/96, do Deputado Silas Brasileiro,
que dispõe sobre a impressão dos contratos de con
vênios para tratamento de saúde;

- PL n.!:! 2.870/97, do Deputado Cláudio Cha
ves, que obriga as operadoras de planos e seguros
privados de saúde a transferirem recursos ao Sistema
Único de Saúde para atendimento de seus usuários;

- PL n.!! 3.160/97, PLS n.!:! 100/96, do Senado,
de autoria do Senador Sebastião Rocha, que esta
belece o direito de usufruto de plano de saúde pelo
período correspondente ao período de carência efe
tivamente pago;

- PL n.!:! 4.417/94, do Deputado Elias Murad,
que disciplina os Planos de saúde privados;

- PL n.!! 4.572/94, do Deputado José Dirceu,
que regulamenta os contratos relativos a planos de
saúde privados; e

- PL n.!! 3.079, de 1997, do Deputado Antonio
Balhamann, que dispõe sobre atendimento dos pla
nos de saúde.

O ressarcimento proposto em diversos projetos
merece apoiamento, obedecidos alguns parâmetros
que possam reduzir parcela significativa dos proble
mas hoje existentes. Um aspecto deve merecer es
pecial atenção dos membros da Comissão Especial
e do Relator, Deputado Pinheiro Landim: é o que se
refere às carências. A melhor alternativa para supe
rar os impasses decorrentes desse prazo seria espe
cificar que, independentemente do cumprimento da
carência, o contribuinte do Plano de Saúde tenha as
segurado primeiramente o benefício.

Um aspecto da mais alta relevância deverá ser
a adoção de critérios para que os planos de saúde
não venham a comprar serviços dos hospitais da
rede pública. Do contrário, a assistência e o caráter
público ficarão relegados, sem atendimento aos
mais carentes e desassistidos pela sorte.

Defendo não a prevalência da discriminação
provocada pelo pagamento de faixas díspares, e,
sim, a harmonização dos serviços médicos ofereci
dos com atendimento padrão e contrário ao plano
padrão, habitualmente entendido, pretendido, desvir
tuado e condenável. Quaisquer diferenças quanto ao
conforto devem ser de caráter pessoal, como opção
e pagos pelos pacientes que assim desejarem.

Mesmo que seja louvável a iniciativa de con
templar e incluir a assistência odontológica, torna-se
complexo e dificultoso o trato numa mesma legisla
ção, porque os serviços e altos custos requeridos in
viabilizam o acesso, onerando sobremaneira, tornan
do-os impeditivos para a maior parcela dos poten
ciais participantes dos seguros de saúde.

Em que pese à existência de uma Comissão
Especial do PL n.!! 4.425/94 e apensados, os proble
mas decorrentes da inexistência de dispositivo legal
sobre os planos de saúde vêm provocando prejuízos
de toda ordem, de forma contínua e acentuada.

Não resta a menor dúvida de que o tema é da
mais alta importância, não comportando soluções
paliativas. A demora poderá caracterizar a cumplici
dade desta Casa, tão desgastada perante a opinião
pública, tornando-se injustificável o atraso, motivo
por que entendi conveniente propugnar pela apre
sentação de requerimento de urgência.

Assim, Sf-!s e Srs. Deputados, a urgência visa
solucionar e atender aos desamparados e incapaci
tados financeiramente, propiciando tratamento con
digno com planos de saúde justos, eficientes e hu
manos.

Sr. Presidente, solicito que meu pronuncIamen
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
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O SR. ANTÔNIO BRASIL (Bloco/PMDB - PA. futuras manifestações da doença. Em relação à
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.l!s e criança, apenas cerca de 30% dos filhos de mãe
Srs. Deputados, quero apenas deixar registrado que portadora do HIV nascem com teste positivo.
na próxima terça-feira, dia 19, receberemos o repre- Esta possitividade, detectada pelo método ha-
sentante do Governo da Coréia do Norte, que vem bitualmente utilizado, não indica diretamente a pre-
receber, por intermédio da Solidariedade Internacio- sença do HIV, mas a de anticorpos contra ele, os
nal, a colaboração de todos os Parlamentares em quais podem ser os anticorpos existentes no sangue
benefício das vítimas daquele país. da mãe e que passaram ao filho, desaparecendo ai-

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia gum tempo após o nascimento.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.í!s e Srs. Diante de tantas interrogações e incertezas,
Deputados, em várias ocasiões ocupei esta tribuna por que matar preventivamente tantas crianças que
para condenar a posição de uma minoria pouco rep- poderiam vir a ser pessoas perfeitamente sadias
resentativa aqui no Congresso que labora no sentido após o nascimento? A legalização do aborto nestes
de implantar o aborto em nosso País. casos é o conúbio perfeito da impiedade com a igno-

Sr. Presidente, acaba de ser anunciada a vota- rância.
ção para o próximo dia 20 de um projeto de lei abor- Por fim, todo cristão sabe que a alma vale mui-
tista na Comissão de Constituição e Justiça e de Re- to mais do que o corpo. Mediante a ajuda da graça
dação, motivo que me trouxe novamente aqui na es- divina, a criatura humana é capaz de enfrentar toda
perança de convencer os colegas integrantes da dis- e qualquer situação difícil e superá-Ia, por mais trági-
tinguida Comissão para que o rejeitem. ca que esta seja. A vida é um vale de lágrimas, e a

Esses colegas, a quem parece faltar qualquer pior solução é querer fugir dessa realidade. Além de
sentimento religioso ou humano em relação ao nas- covardia, é falta de fé e de bom senso.
cituro inocente e indefeso, às vezes ficam tomados Fazem parte do mesmo espírito os abortistas
de dores em relação a uma criança, levantando que levantam a pergunta se existe sentido a mãe
questões como a seguinte: Não é muito mais cruel manter uma gravidez, se não há qualquer possibili-
deixar nascer uma criança deformada ou infectada dade de vida após o parto. Nesse caso, não é me-
por uma doença grave como a AIDS do que abortá- Ihor o aborto eugênico, que liquida logo os que não
la? Ela ficaria sujeita, sem justificação, a indizíveis têm possibilidade de sobreviver e poupa a mãe de
sofrimentos e infelicidade. uma gestação inútil?

Tais abortistas, que, sem o menor escrúpulo, Admitir o princípio de que se deve liquidar logo
relegam os nascituros à condição de dejetos, de re- os que não têm possibilidade de sobreviver é escan-
pente se tomam de pena e de piedade por essas carar as portas não só ao aborto, mas à própria eu-
criaturas. Coisa singular, Sr. Presidente, pois a ra- tanásia. A previsão de que a morte natural ocorrerá
zão alegada não pode ser outra: porque as amam em breve prazo não justifica que ela possa ser ante-
tanto, querem matá-Ias! Aos Parlamentares abortis- cipada por uma intervenção direta com a finalidade
tas eu respondo com a pergunta: Por que não deixar específica de provocá-Ia.
nascer a criança e trucidá-Ia viva? O desejo de livrar a mãe do desconforto de

Sr. Presidente, esse é o absurdo argumento de uma gravidez cujo resultado será um natimorto tam-
que um fim presumivelmente bom poderia justificar o bém não justifica a antecipação violenta dessa mor-
meio intrinsecamente mau. A ilegitimidade do aborto te, pois isto não tiraria ao aborto o caráter de assas-
induzido não depende do grau de infortúnio ou das sinato. Pelo fato de ser tão básico, o direito a vida do
circunstâncias dramáticas que podem assaltar a nascituro deve ter precedência sobre outros direitos
mãe ou a criança. Se, por causa desses riscos ine- da mãe, do mesmo modo como acontece com o di-
rentes à gestação, os pais tivessem o direito de su- reito à vida de um filho nascido. Pois nunca será líci-
primir a vida do nascituro, então o direito ao aborto to a uma mulher matar seus filhos nascidos, seu ma-
existiria para qualquer caso de gravidez. Mais ainda: rido ou seu patrão, mesmo que estes venham a tor-
existiria inclusive para depois do parto, quando a nar sua vida penosa. Ademais, quando os abortistas
criança nascida estivesse numa situação de grave falam de fetos com anomalias graves, o conceito de-
infortúnio ou de irreparáveis malformações, o que é les é muito amplo.
um evidente absurdo. Por exemplo, o médico abortista Thomas Gol-

Ademais, em relação à mãe, a realização do lop, que confessou ter feito abortos em fetos anôma-
aborto não iria livrá-lo do HIV nem protegê-Ia contra los, em certo trecho de sua entrevista à Folha de
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S.Paulo, afirmou que em cinco casos de anomalias, va de se resolver o impasse entre os funcionários
entramos com pedidos para realizar abortos e fomos aposentados e a Diretoria do Banco do Nordeste do
atendidos. Brasil.

O repórter então perguntou: Casos de anence- A primeira e desastrada declaração do inter-
falia nos fetos? Não, não! Um se referia a uma ano- ventor José Martins Pinheiro, publicada nos jornais,
malia cardíaca, outro a uma anormalidade de colu- demonstrou que antes mesmo de tomar conheci-
na... (Folha de S.Paulo, 24-6-94). mento da real situação da Capef já tinha definido

Também é expressovo o testemunho dado pelo uma posição, nitidamente, contrária aos interesses
jurista Celso Bastos, renomado constitucionalista dos aposentados do BNB, esquecendo-se totalmen-
brasileiro, em entrevista à revista Catolicismo: te do real motivo da intervenção solicitada pelo Con-

Participei de uma discussão em que selho Fiscal em defesa dos interesses dos associa-
um médico, dono de diversas clínicas, de- dos da Capef, que mereceu todo o meu apoio e do
fendia o aborto. Dizia ele que, com uma apa- Deputado Firmo de Castro.
relhagem de ultra-som, pode-se saber com Mais grave ainda foi o fato de que o interventor
80% de certeza se o feto é mongolóide, e efetivou como seu assessor o ex-presidente em
que nesse caso poderia ser abortado. Per- exercício da Capef um dos responsáveis pelas irre-
guntei, já que admitia 20% de incerteza, por gularidades que provocaram a intervenção.
que não deixar nascer a criança e depois Já entrei em contato com o Ministro Reinhold
trucidá-Ia ao vivo? Então haveria 100% de Stephanes e a Secretaria de Previdência Privada, le-
certeza. Ele não teve resposta e ficou irritado. vando as inúmeras denúncias que já recebi sobre o

Tenho dito. assunto, exigindo, pelo menos, prudência e bom
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT _ RS. Pronun- senso do interventor, que, ao invés de procurar en-

cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr.iãs e contrar uma solução adequada, está gerando intran-
Srs. Deputados, apresentei projeto de prevenção e qüilidade entre os associados da CapeI.
diagnóstico à saúde do feto, através de um mecanis- Hoje o Deputado Firmo de Castro e eu aprova-
mo de educação e prevenção pré-natal, em que to- mos na Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
das as unidades sanitárias e hospitais públicos do trole requerimento de audiência pública, convocando
País, credenciados no SUS, deverão desenvolver o interventor da Capef, a Secretaria de Previdência
este programa. Complementar, o Presidente do Conselho Fiscal da

O Projeto objetiva a obtenção de diagnóstico pre- Capef e o Presidente da Associação dos Aposenta-
ventivo das anomalias fetais, através de exames pre- dos do BNB para esclarecerem, de uma vez por to-
ventivos, a serem realizados nas células de feto, de das, as providências que serão adotadas para resol-
placentado líquido aminiótico, do sangue do cordão ver o impasse.
umbilical ou, principalmente, através do exame de uJ- Sr. Presidente, peço a divulgação deste pro-
tra-som morfológico, onde se pode detectar anomalias nunciamento no programa A Voz do Brasil.
nos cromossomos, defeitos anatômicos graves ou até Era o que tinha a dizer.
mesmo problemas cardiovasculares do feto. O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (Bloco/PDT-

A população brasileira com mais recursos já AP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
busca realização dos exames, para minimizar, atra- te, Sr.~s e Srs. Deputados, a Amazônia, reconhecida
vés de tratamento médico adequado, a anomalia de- mundialmente como uma das regiões mais ricas e
tectada, ou ainda, em caso de anomalia irreversível, importantes do planeta, não tem merecido, por parte
preparar psicologicamente a mãe para enfrentar o do Governo Federal, tratamento condizente com sua
problema. grandeza. Limitá- la ao extrativismo mineral e vege-

Precisamos estender esses exames a todos as tal, às áreas de livre comércio e à Zona Franca é
mulheres gestante no País, independentemente de muito pouco ante o potencial amazônico. As iniciati-
recursos financeiros, mesmo àquelas mais pobres. vas, quando surgem são fruto do esforço local.

O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB - CE. A cidade de Macapá, no Estado do Amapá, foi
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, in- palco de uma destas iniciativas que buscam desen-
felizmente, depois de tantas negociações, propostas volver a integrar a região amazônica. Lá foi recente-
técnicas, desgaste político, a esperada Intervenção mente realizado o Encontro Internacional de Magis-
na CAPEF - Caixa de Previdência dos Funcionários irados da Amazônia, evento que reuniu juízes do
do Banco do Nordeste do Brasil, frustou a expectati- Brasil e dos países vizinhos que dividem conosco o
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privilégio de conviver com a floresta amazônica.
Considerado pelos presentes como o mais importan
te encontro da área já realizado no País, em 1997,
esta bem sucedida iniciativa do Desembargador Gil
berto Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do
Amapá, possibilitou debatendo o processo de inte
gração das normas jurídicas deste países em termos
como trabalho, biodiversidade, fronteiras, tráfico de
droga e lavagem de dinheiro, entre outros.

Os debates contaram com a presença, dentre
outros, do Ministro do Superior tribunal de Justiça
Romildo Bueno de Souza. Sua gentileza e generosi
dade foram superadas pela sua coragem, de expli
car a todos os equívocos do atual modelo socioeco
nômico adotado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Não que sua declaração esteja revestida de
uma legitimidade diferente daquela que qualifica as
opiniões dos opositores de determinadas ações do
Governo Federal - diferente de oposição sistemati
camente, como querem pregar alguns -, mas o fato
de um Ministro do STJ criticar abertamente o neoli
beralismo, em especial, a fragilidade e o despreparo
de nossa integração econômica ao processo de glo
balização e o modelo atropelado e repleto de ques
tionamento de privatização das estatais brasileiras
mostra que a unanimidade em torno de seus proje
tos e a justeza de nossa economia, como gosta de
divulgar o atual Governo, não passam de mais uma
peça de ficção.

Só para ilustrar a preocupação do Ministro Ro
mildo Bueno de Souza, dou-me a liberdade de repro
duzir um trecho de entrevista por ele concedida ao
jornal Diário do Amapá.

(....) A globalização, do modo como é
feita no Brasil, é leviana e superficial; (....) é
a forma que os países ricos encontram para
adotar uma nova forma de colonialismo (....)

O I Encontro Internacional de Magistrados da
Amazônia serviu entre outras coisas, para mostrar
ao Executivo Federal que a região Norte do País,
não pode ser encarada como elemento secundário
no processo de desenvolvimento nacional, pois ali
existem brasileiros iguais aos demais.

Serviu também para dizer - na voz de seu
povo e de pessoas como o Ministro Romildo - que,
apesar da inflação baixa, muita coisa precisa ser
modificada no País, a começar pelas posições auto
ritárias e equivocadas do Governo Federal.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr..!!s e
Srs. Deputados, a forma mais barata, segura e efi-

ciente de transportar carga ou passageiro é atra
vés de ferrovias. Disso sabem os europeus, que
desde o século passado priorizam os trens de fer
ro e têm planos para, no século XXI, continuarem
investimentos nas locomotivas de alta velocidade,
capazes de transportar milhares de toneladas de
carga e pessoas a mais de 200 quilômetros por
hora.

No Brasil, estranhamente, muitas ferrovias fo
ram desativadas, algumas até desmontadas. Desco
nheço a existência de um lobby reunindo a indústria
automobilística e os construtores de rodovias que
implique o desmonte de nossas estradas de ferro,
mas o desmonte continua. Neste ano por exemplo o
Distrito Federal perdeu sua única linha de transporte
de passageiros, que ligava Brasília a Campinas
(SP), desde os tempos de JK.

Fatos semelhantes, e estranhamente injustifi
cáveis, vêm-se sucedendo há tempos em todas as
unidades da Federação. Penso que deveríamos for
mar algo semelhante a um "Movimento pelas Ferro
vias"! e pressionar pelo incentivo à maneira mais ba
rata, segura e confortável de viagem já inventada. O
trem de ferro, além disso, é o único meio adequado
ao transporte das imensas quantidades de riquezas
produzidas no interior brasileiro.

Lembro aos ilustres colegas que o único argu
mento a municiar os opositores do incremento das
ferrovias é a suposta morosidade do transporte fer
roviário. Pecam por falta de atualidade. Hoje em dia
existem os trens-bala com velocidade de centenas
de quilômetros, deixando para trás as oposições de
satualizadas.

A viabilidade econômica do Brasil depende,
sem dúvida, de obras como a Ferrovia Norte - Sul,
ou daquela outra, já projetada, que ligaria o Atlântico
ao Pacífico, passando por Brasília e por todo o Cen
tro - Oeste brasileiro.

Construir ferrovias, Sr% e Srs. Parlamentares,
significa economia considerável: além de o transpor
te ferroviário ser mais barato, ele poupa o dinheiro
público que não cessa de ser destinado à conserva
ção das rodovias, eternamente danificadas pelo trá
fego de milh,klres de caminhões pesados, que forçam
a duplicaçã~ e até triplicação de estradas cada vez
mais inseguras e engarrafadas.

Acrescentem-se a isso os métodos danosos
adotados por caminhoneiros para encurtar o tempo
de entrega de carga e aumentar os lucros: os rebi
tes, doping que mantém o motorista acordado inde
vidamente, e o excesso de carga. Este destrói as es
tradas; aquele ceifa e muitila vidas.
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Menciono com pesar e estranheza o abandono
da ferrovia que ligava, no passado, as capitais do
Maranhão e do Piauí. Trata-se de uma via cujo custo
de manutenção, certamente, seria mais barato do
que a manutenção das ligações rodoviárias e que
propiciaria, pela queda no preço dos fretes, o bara
teamento do custo de vida e o incentivo ao desen
volvimento regional. Isso sem falar nas vantagens
secundárias como, por exemplo, as turísticas: é mui
to mais confortável e barato viajar em cabines de
trem adaptadas com restaurantes e boas instalações
do que em carros pelo sertão nordestino.

Sr. Presidente, em todo o mundo as ferrovias
são vistas como a melhor alternativa de transporte
por via térrea, e milhões de dólares são continua
mente investidos no aprimoramento nas locomotivas
e vagões. Já existe um trem experimental brasileiro
que não toca nos trilhos, flutuando silenciosamente
sobre um colchão de ar, em Porto Alegre: no Japão,
cientistas testam uma locomotiva que desliza a 400
km por hora sobre um campo magnético. É pena al
gum brasileiro pensar que os trens de ferro são coi
sas do passado. Eles sempre foram, são e continua
rão sendo a melhor alternativa mundial e brasileira
para o investimento em transporte. O povo do Mara
nhão e do Piauí já perceberam isso e pedem ao Go
verno Federal a reestruturação e manutenção do tre
cho que liga Teresina a São Luiz.

O que não pode acontecer, Sr. Presidente, é
que a malha ferroviária brasileira seja sucateada
pela displicência do Poder Público, ou pela sua in
confessável conivência com interesses privados es
cusos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sr.!!S e Srs. Deputados, chamo atenção para uma
questão de estrema importância no que se refere à
política econômica do Governo Federal adotada a
partir de 1995, com a criação do Plano Real.

De acordo com um estudo feito pelo Centro de
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT),
da Universidade de Campinas/SP, e pelo DIEESE,
segundo o coordenador de produção técnica, Dr.
Antônio Prado, a tendência de concentração de ren
da vem sendo detectada desde o ano passado. Só
no Estado de São Paulo, onde foi realizada a pes
quisa, a população mais pobre teve uma queda de
14,7% nos rendimentos só nos seis primeiros meses
deste ano.

Existe uma diferença, na qual os economistas
se confundem, Sr. Presidente, em crescimento de

crédito com crescimento de rendas, e hoje o cresci
mento de renda na economia brasileira está em bai
xa, fator que o Governo ignora e por isso comemora
até hoje a implantação do Plano real.

Sr. Presidente, solicito a transcrição da matéria
publicada no Jornal de Brasília, no dia 12 do cor
rente mês: Concentração de renda motiva muita dis
cussão.

Era o que tinha a dizer.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

CONCENTRAÇÃO DE RENDA MOTIVA
MUITA DISCUSSÃO

São Paulo - Principal beneficiada pelo fim da
inflação, a fatia mais pobre da população de São
Paulo teve uma queda de 14,7% nos rendimentos só
nos seis primeiros meses deste ano. A tendência à
concentração de renda vem senao detectada pelo
Dieese desde o ano passado, segundo o coordena
dor de produção técnica Antônio Prado. O mesmo
fenômeno foi indenficado por um estudo do Centro
de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CE
SIT) da Unicamp e provoca polêmica entre os eco
nomistas. Para Prado, ainda há uma grande resis
tência em acreditar que os efeitos distributivos do
real só existiram nos primeiros 18 meses do plano. A
festa acabou, a redistribuição virou concentração de
renda e o Governo continua festejando.

Alguns economistas endossam porque confun
dem crescimento de crédito com crescimento de ren
da - afirma o coordenador do Dieese. Prado acredita
que o freio na economia promovido pelo Governo
em 1995 foi uma espécie de divisor de águas. A par
tir de então, os índices de desemprego alcançaram
níveis recordes, a renda da população começou a
cair e a economia passou a crescer num ritmo mais
lento. Segundo ele, os efeitos só demoraram a apa
recer nos setores alavancados pela oferta crédito ou
graças aos aumentos nos preços de serviços.

O SR. AIRTON OIPP (BlocolPDT - RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.j!s e
Srs. Deputados, O Comércio gaúcho está em reces
são. Esta é a manchete de uma reportagem publica
da pelo jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, no
último domingo, dia 10.

A reportagem apresenta dados estatísticos so
bre a queda nas vendas do comércio varejista e dos
supermercados e registra que o Estado do Rio Grande
do Sul enfrenta um processo crescente de recessão.

Na área dos supermercados, por exemplo, nos
últimos 30 meses, as vendas cresceram apenas
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2,83% no Rio Grande do Sul contra 7,01% no I:$rasil.
E no primeiro semestre de 1997 os supermercados
gaúchos venderam 4,03% a menos do que no pri
meiro semestre do ano passado, revelando clara
mente uma recessão.

De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojis
tas de Porto Alegre, na Capital gaúcha as vendas
apresentaram números negativos de 0,81% nestes
seis primeiros meses do ano de 1997 em relação ao
mesmo período de 1996.

Na área de bens de consumo duráveis a dimi
nuição das vendas foi ainda mais significativa, com
menos 1,57%. De maio a junho de 1997, o índice
negativo chega a 7,24%.

Segundo o Presidente da federasul, Mauro
Knijnik, o quadro de redução de vendas verificado
em Porto Alegre reproduz um sintoma de todas as
cidades do interior, o que comprova que a crise é
grande e tende a crescer ainda mais. Afirma ele que
o interior do Rio Grande do Sul vive um cenário de
verdadeiras cidades-fantasmas, com ruas e lojas de
sertas e a economia estagnada.

A constatação do setor é de que a recessão é
resultado da política econômica e financeira nacio
nal, que prejudica o setor primário e, por conseguin
te, desestrutura os demais setores da economia.

Um levantamento da Associação Brasileira de
Supermercados - ABRAS, revela que os dados do
próprio Ministério do Planejamento confirmam que,
dos seis Estados brasileiros mais desenvolvidos, o
Rio Grande do Sul foi o único que teve um crescimento
negativo no PIB de 1994 a 1996, com menos 11,09%.

Enquanto isso, a média de São Paulo, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina foi
de um crescimento positivo no Produto Interno Bruto
em 20,06%.

Além do problema causado pela política econô
mica e financeira nacional, o aumento da alíquota do
ICMS, determinado recentemente pelo Governo gaú
cho, vai agravar ainda mais esta situação.

O Presidente da Associação Gaúcha de Super
mercado, João Carlos de Oliveira, também está
preocupado com este aumento do ICMS. A este res
peito, Oliveira afirmou que se até o final do ano não
for revertido o aumento de um ponto percentual na
alíquota do ICMS, a recessão deverá intensificar-se
ainda mais, inclusive com reajustes nos preços finais
das mercadorias entre 1% e 2%.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Canoas
igualmente se pronunciou de forma contrária à pro
posta de aumento da alíquota do ICMS, conforme
ofício cuja cópia está anexada a este pronunciamento.

Todos estes dados, Sr. Presidente, Sr.!S e Srs.
Parlamentares, preocupam não só o Estado do. Rio
Grande do Sul, devendo servir de alerta para o País,
pois evidenciam uma situação que poderá atingir os
demais Estado brasileiros.

Temos alertado, desde o início do Plano Real,
para os inúmeros equívocos cometidos pela equipe
econômica do Governo Federal, e agora constatam
se na prática os graves reflexos desta política nas
economias regionais. Somente os govemantes, lamen
tavelmente, ainda não perceberam os seus erros.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Canoas/RS, 21 de julho de 1997

Exm.2 Sr. Deputado Federal:
Vimos pela presente expor a V. Ex.!. a posição

de nosso comércio sobre o projeto de aumento de
impostos de autoria do Governo do Estado/RS, con
forme segue:

1. Alíquota de tributo e nível de arrecadação
são inversamente proporcionais. Portanto, se o go
verno deseja aumentar arrecadação deve diminuir a
alíquota ao invés de aumentá-Ia. Nós, lojistas, enri
quecidos pela experiência do dia-a-dia, diminuímos
os preços e fazemos promoções para aumentarmos
as vendas.

2. O Executivo invoca a Lei Camata como uma
das justificativas, mas não foi a sociedade quem a
elaborou. É lamentável constatar que aqueles que a
aprovaram creiam ser possível, através da lei, resol
ver situação financeira, econômica ou de mercado.

3. A clássica desculpa de que é só por repas
sar aos preços os novos aumentos já não têm mais
valor. Os produtos nacionais estão perdendo a con
corrência com os importados, mofando nas pratelei
ras e nas gôndolas. As conseqüências são o fecha
mento de rossas empresas, o desemprego e a cria
ção de um país informal. Não temos mais clientes.
Nossas empresas, importantes fontes de emprego e
renda, são também obrigadas a despedir colabora-
dores. :

4. A~mento de receita está vinculado unica
mente ao incentivo à produção e ao consumo. Não
existe outra fórmula ou mágica. Os que pensam o
contrário estão jogando nossa população na intor
malidade,que já beira o perigoso índice de 60%

5. Esperamos que V. Ex•.! tenha sensibilidade
para entender a situação e firmeza para dizer não.

Atenciosamente, - Denério Neumann, Presi
dente CDL Canoas/RS.
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o SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.O - Sr. Presidente,
Sr.J!s e Srs. Deputados, o desempenho da agricultu
ra do Brasil gera números que preocupam. Apesar
dos 8 milhões de quilômetros quadrados de área e
do excelente clima, nosso País é destaque na agri
cultura.

Chamo a atenção para os dados catastróficos.
No que se refere ao trigo, por exemplo, em 1996 o
Brasil consumiu aproximadamente 9 milhões e 200
mil toneladas de trigo, e, desses, 6 milhões foram
importados. A Argentina vendeu aqui mais de 3,5 mi
lhões de toneladas, ou seja, mais do que a produção
nacional. O Canadá e os Estados Unidos venderam
juntos a metade da produção nacional, em torno de
1,8 milhões de toneladas. A produção mundial de tri
go é de aproximadamente 581 milhões de toneladas,
sendo que, dessas, 19% são da China.

Em 1996 o Brasil produziu 3,2 milhões de tone
ladas, mas para 1997 se estimam apenas 2,84 mi
lhões, e o Paraná participará com 1,8 milhões, e o
Rio Grande do Sul, com 900 mil.

A moagem do trigo é feita em 238 moinhos,
sendo que 107 estão no Rio Grande do Sul, mas
apenas 80 estão em atividade; Santa Catarina tem
39, e Paraná, 36.

A capacidade instalada de moagem é de 14
milhões de toneladas, mas se beneficiam apenas 8,5
milhões. O restante do consumo é comprado já be
neficiado.

Em 1996 entraram no Brasil mais de 170 mil
toneladas de farinha de trigo. Não bastasse a falta
de empregos na agricultura, ainda estamos perden
do muitos empregos na industrialização. Em 1997 já
foram importadas 170 mil toneladas. A continuar no
mesmo ritmo, vai passar de 500 mil toneladas.

A indústria vem comprando o trigo da produção
nacional e estrangeira. O grande problema não os
fatores que interferem no preço do trigo, que não é
sol, chuva ou qualidade da terra. Todos os fatores
que interferem no Custo Brasil estão dificultando a
triticultura e a sua industrialização. A deficiência de
ferrovias, hidrovias e transporte marítimo, juntamen
te com os impostos e as diferenças de tratamento tri
butário e fiscal, vem obstruindo a utilização do pro
duto nacional na industrialização do trigo.

O transporte do trigo é mais caro do Paraná
para o Rio de Janeiro do que do Canadá ou dos
EUA para qualquer Estado brasileiro de acesso ao
mar. O Trigo do Paraná, Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina pode ser transportado apenas até a
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região Sudeste, além da própria região Sul. Fora dis
so é economicamente inviável.

Na verdade, temos boa técnica no plantio e na
moagem. aliás, o Brasil tem tecnologia de ponta em
moinhos, porém todo este potencial esbarra no con
corrente comum, no custo de transporte e na realida
de tributária. Em muitos Estados a farinha importada
tem carga tributaria menor que a nacional.

Eu tenho um projeto para limitar a importação
de trigo, até que se tenha consumido toda produção
do trigo nacional; porém, de certa forma, vejo que na
prática terá aplicação apenas após uma reforma tri
butária, fiscal e maciços investimentos no sistema de
transporte para permitir que o produto nacional pos
sa percorrer o território nacional sem perder compe
titividade para similares estrangeiros.

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

nuncia o seguinte Discurso.) - Sr. Presidente, Sr.l!s
e Srs. Deputados, no dia de ontem, em missão ofi
ciaI desta Casa, estive no Municípios de Alagoa
Grande, Estado da Paraíba, onde participei de um
grande ato público no Dia Nacional de Luta contra a
Violência no Campo e pela Reforma Agrária, coorde
nado pela Articulação Nacional de Mulheres Traba
lhadoras Rurais - ANMTR/Brasil.

Neste dia, há 14 anos, foi assassinada a sindi
calista Margarida Maria Alves, presidente daquele
sindicato e fundadora da Central Única dos Traba
lhadores; uma mulher simples, trabalhadora rural,
que liderava as lutas por terra e respeito, numa re
gião em que ser cidadão ofende a elite local.

Margarida pagou com a vida a ousadia de de
safiar o latifúncio e o machismo de sua época. Mas
ainda hoje estes fatos podem e constantemente vol
tam a repetir-se, pois até hoje os mandantes deste
bárbaro crime não foram julgados, impedindo a puni
ção exemplar, que servisse de exemplo para outros
que quisessem fazer o mesmo.

Margarida foi também um exemplo de mulher
destemida e combatente. Em 1983 foi liderança de
luta e não quis esconder sua condição de trabalha
dora. Em 1997, diversos Estados do Brasil lançaram
a campanha: "Nenhuma Trabalhadora Rural Sem
Documentos", que visa dar cidadania e exigir direitos
sociais e de trabalho para a mulher da roça, princi
palmente nas regiões Norte e Nordeste.

Foi feito um abaixo-assinado e documento que
será entregue ao Juiz da Comarca, exigindo o ime
diato julgamento dos mandantes deste crime, já
identificados e com julgamento marcado, mas cons
tantemente adiado, pela força da elite naquele Esta-
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do. O mais grave é que os pistoleiros e mandante Num grito de liberdade o movimento estudantil,
andam livremente; mesmo todos sabendo quem são, sob a direção da UNE, explode em todo o País, em
a justiça não faz nada. 1968, chamando pela democracia. Nesse período a

Há também quem diga que, se Margarida não ditadura já ceifava as vidas dos jovens como Edson
fosse do Partido dos Trabalhadores e ligada à CUT, Luiz de Lima Souto, assassinado no Restaurante
ainda estaria viva, e eu concordo com isso. Certa- Calabouço.
mente, se Chico Mendes e Padre Josimo tivessem Milton Nascimento e Fernando Brandt eterniza-
se acovardado e ficassem em casa, também esta- ram em sua música e poesia o sentimento da juven-
riam vivos, assim como Jesus Cristo, se tivesse fica- tude brasileira: "Quem cala sobre o seu corpo con-
do só rezando. sente na sua morte". O movimento estudantil não

Era o que tinha a dizer. consentiu. Com coragem e desprendimento expôs-
O SR. WOLNEY QUEIROZ (Bloco/PDT - PE. se aos riscos daquela hora dura, daqueles anos de

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, chumbo.
Sr.!s e Srs. Deputados, estão reunidos aqui neste Mais uma vez a mão de ferro procura sufocar a
momento estudantes de ontem e de hoje, repre- UNE e os estudantes. Toda a direção do movimento
sentantes da sociedade civil e cidadãos brasileiros, estudantil é presa no Congresso de Ibiúna. Mas o
para saudar o transcurso do sexagésimo aniversário apetite voraz da ditadura ainda reservava muitos
da União Nacional dos Estudantes - UNE. atos covardes e criminosos, como o assassinato do

Nesses 60 anos, não houve luta Iibertária, não Presidente da UNE, Honestino Guimarães, de Ale-
houve movimento reivindicatório, não houve defesa xandre Vannuchi Leni e tantos outros.
dos excluídos, não houve, enfim, espaço em que se Perseguido e desarticulado, o movimento estu-
reafirmassem os valores da liberdade, do direito, da dantil encontrara forças para ressurgir em meados
cidadania, da nacionalidade, da solidariedade e da dos anos 70, empunhando, entre outras, a bandeira
tolerância em que lá não estivessem, presente e en- da anistia.
gajada, à frente das mobilizações, a União Nacional Estamos comemorando hoje não só os 60
dos Estudantes - UNE. anos da UNE, mas os 20 anos do ressurgimento das

A UNE nasceu sob o signo da liberdade e da manifestações de rua no Brasil. Em 1977 realiza-se
defesa dos interesses nacionais. Como centro de o 11I Encontro Nacional dos Estudantes da PUC de
mobilização em tomo da campanha "O Petróleo é São Paulo, sendo que a Universidade foi invadida
Nosso", contribuiu para que o Brasil olhasse mais pela polícia. Mas esta não conseguiu impedir o que
para si e para seu povo. mais temia o Governo ditatorial. Iniciava-se o pro-

Conduzindo pela afirmação da soberania na- cesso de reconstrução da UNE, que ressurgiria dois
cional e gestação de um projeto econômico e social anos depois, no Congresso de Salvador.
que beneficiasse o povo brasileiro, a UNE logrou Com o advento da anistia, a UNE engaja nas
sensibilizar a opinião pública nacional. Criou-se as- lutas pelas "direitas-já" e pela Assembléia Nacional
sim a Petrobras, símbolo da nacionalidade, que os Constituinte.
entreguistas de hoje e os "entregossauros" de sem- Não houve momento em que a sociedade civil
pre querem detruir. não encontrasse na UNE um porta-voz de suas lutas

Na década de 60 a UNE integra-se à vida cul- democráticas. Mais uma vez a UNE ressurge nas
tural brasileira. Como pólo de aglutinação de debate ruas, de cara pintada, para exigir o impeachment do
e produção cultural, seu ambiente reuniu, através de presidente corrupto.
Centro Popular de Cultura - CPC, artistas como os Lutando, seja pelo acesso e qualidade do ensi-
teatrólogos Paulo Pontes e Vianinha e o músico Car- no, seja pelas conquistas democráticas, a UNE rep-
los Lira, autor do hino da identidade, em parceria resenta aquilo que seu hino canta.
como o poeta Vinícius de Moraes. "A UNE é a nossa voz".

Com o Golpe de Estado em 1964, a UNE, voz O SR. CARLOS AIRTON (PPB - AC. Pronun-
da juventude brasileira, é a primeira a ser atacada Cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!S e
pela ditadura. Sua sede na Praia do Flamengo arde Srs. Deputados, acabo de receber informações de
em chamas no início da noite da vida política brasi- que, no Acre, a miséria está levando muitos pais de
leira. Mas, mesmo na clandestinidade, a UNE não se famílias a abondonarem seus filhos. De acordo com
verga e continua a expressar os anseios da socieda- o noticiário da imprensa local, é cada vez maior o
de civil amordaçada. número de meninas e meninos que estão sendo
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abandonados nas portas dos educandários e outras Sei, Sr. Presidente, que para resolver proble-
instituições que cuidam de menores carentes. A si- mas como os que citei aqui precisamos ir além das
tuação é tão grave que muitas dessas instituições palavras, dos discursos. Temos que partir para a
anunciam que já não têm mais como cuidar de tan- ação. Mas isso, no momento, é prejudicado porque o
tas crianças. Governo do Acre não tem projetos concretos para

Sei, Sr. Presidente, que um pronunciamento resolver os graves problemas sociais existentes no
neste sentido pode não chamar atenção e sensibili- Estado. portanto, quero pedir ao Governador do meu
zar apenas uns poucos, porque a miséria no Brasil Estado que continue tentando interligar o Acre por
está-se tornando tão comum que praticamente já estrada mas que não direcione o Governo somente
não choca a ninguém. para isto. Afinal, não só de estrada pode viver o povo

Mas, em se tratando do Acre, Sr.!!S e Srs. De- do Acre. E um Governo não pode, de forma nenhuma,
putados, isso se torna doloroso porque meu Estado priorizar suas ações para um único setor e abandonar
ainda é uma pequena aldeia aonde ainda é possível o resto. Governar um Estado, Sr. Presidente, Sr.í!s e
se chamar praticamente todo o mundo pelo nome Srs. Deputados, é muito mais que construir estradas.
próprio. Ó último censo do IBGE atestou que a popu- Sr. Presidente, peço a divulgação do meu pro-
lação é formada por exatas 483 mil e 170 pessoas. nunciamento no jornal Hoje na Câmara e no progra-
Isso quer dizer que um Estado pequeno, com uma m~A Voz do Brasil~
população desse tamanho, não pode conviver, em O SR. RICARDO GOMYDE (Bloco/PCdoB -
hipótese alguma, com o flagelo e os grandes proble- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!s
mas dos grandes centros urbanos deste País. e Srs. Deputados, apresentei, na sessão de hoje, no

Ainda em se tratando do Acre, quero dizer, Sr. horário destinado à apresentação de proposições,
Presidente, que este problema do aumento da misé- requerimento de informações ao Sr. ministro da Edu-
ria e do caos social é gerado pela falta de uma políti- cação e do Desporto referentes aos alojamentos e
ca de Governo que propicie a criação e geração de moradias estudantis.
emprego e renda. Era o que tinha a dizer.

O Acre tem um povo trabalhador e honrado, O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
um povo que, não faz muito tempo, vivia com dig- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.!i\s e
nidade, e o índice de miséria no meu Estado era Srs. Deputados, este pronunciamento é para mos-
um dos menores do País. Os mendigos nós co- trar minha indignação contra a aprovação pelo Con-
nhecíamos e chamávamos pelos seus nomes por- gresso, ontem, de duas medidas provisórias, uma
que eles eram poucos e muitas vezes estavam que reduz a zero a alíquota do Imposto de Renda na
nas ruas em conseqüência de distúrbios de saúde fonte de pessoas domiciliadas ou residentes no exte-
e não propriamente pela miséria que hoje campeia rior, outra que diz que não se aplicam as exigências
em todo o Acre, atingindo homens, mulheres e ou os impedimentos fixados em lei para um contrato
crianças. entre o BNDES e a Companhia Docas do Rio de Ja-

As crianças, vítimas do abandono dos próprios neiro. É apenas um artigo que mostra o desrespeito
pais, são vítimas indefesas desta falta de política de para com esta Casa, que se manteve inerte diante
desenvolvimento do Governo do Estado. Dono de da denúncia que fizemos quando da votação das
potencial madeireiro, mineral, com vocação para a duas medidas provisórias. Enquanto isso, uma PEC
agricultura, onde estão terras fartas e férteis, o Acre que quer modificar a medida provisória está parada na
é obrigado a conviver com índices alarmantes de mi- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
séria porque o atual Governo não direciona projetos É a falta de respeito para com este Congresso,
e recursos para a geração de emprego e de renda e lamentavelemente, o próprio Congresso que aceita
muitos menos para a área de produção. Na cidade, inerte a letargia dos Srs. Parlamentares. Lamenta-
o comércio e a incipiente indústria falidos. No cam- velmente, grande número de Parlamentares está
po, a agricultura não tem financiamento, não tem as- doando o seu mandato.
sistência técnica nem sequer estradas para escoar a Era o que tinha a dizer.
pouca produção agrícola. Durante o discurso do Sr. Arnaldo Fa-

E o Governador pensa em reeleição. É um ria de Sá, o Sr. Severino Cavalcanti, za Vice-
cabo eleitoral de um modelo de desenvolvimento Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que está transformando a população em mendigos e que é ocupada pelo Sr. José Maurício, 12su-
os setores da produção em massa falida. plente de secretário.
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O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce- a maturidade política existente no Município de Bom
do a palavra ao nobre Deputado Paulo Feijó. Jesus do Itapoana. Assim, o Executivo, sob a lide-

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia rança do Prefeito Carlos Garcia, e o Legislativo, sob
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!S e Srs. a Presidência do Vereador Paulo Teixeira, procuram
Deputados, quero registrar com a máxima satisfação agir e decidir de forma conciliadora e harmoniosa, vi-
que o mês de agosto marca o aniversário do Municí- sando sempre obter o melhor em resultados para o
pio de Bom Jesus do Itabapoana, do Estado do Rio povo, ensejando, este entendimento. O Município
de Janeiro. As festividades ocorrerão entre os dias experimenta atualmente uma renovação em seus
13 e 17, com solenidade na Prefeitura e na Câmara projetos de administração, com a modernização da
Municipal, com festas na cidade, shows artísticos, máquina administrativa, o aprimoramento da mão-
além de acontecerem a XXXVII Exposição Agrope- de-obra disponível na Prefeitura, com a melhoria
cuária do Vale do Itabapoana e a IV Exposição Es- acentuada dos serviços públicos, sobretudo quanto
pecializada do Cavalo Mangalarga Marchador. ao atendimento das redes municipais de saúde e de

Os eventos serão realizados sob o patrocínio educação.
da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itapoana e Registro, pois, Sr. Presidente, o aniversário do
da Cooperativa Agrária do Vale do Itapoana, contan- Município de Bom Jesus do Itabapoana, fazendo
do com o apoio do Ministério da Agricultura e do constar nos Anais desta Casa o respeito que nutro
Abastecimento, da Secretaria de Estado da Agricul- por todo o povo de Bom Jesus, ao tempo em que
tura, Abastecimento e Pesca do Governo do Estado confirmo o respeito que tenho por suas atuais lide-
do Rio de Janeiro, da Emater-Rio e da Associação ranças políticas, mencionando, por justiça, nos no-
Comercial e Industrial de Bom Jesus. mes de Carlos Garcia e de Paulo Teixeira, sobretudo

Situado ao norte do Estado do Rio de Janeiro, para render aos mesmos minha homenagem pelo
o Município de Bom Jesus do Itapoana tem-se reve- modo altamente cortês e politicamente civilizado
lado um grande produtor nas áreas da agricultura e com que agem e atuam em favor do Município e de
da pecuária, setores que constituem a base de sua sua ordeira e laboriosa população.
economia. Além disto, o comércio e a indústria cres- Por fim, Sr. Presidente, devo dizer que, como
cem em Bom Jesus, com evidente crescimento tam- membro desta Casa, estarei representando a Câma-
bém do turismo, sobretudo o ecológico, em razão de ra dos Deputados na sessão solene que se realizará
sua localização geográfica, numa região interiorana na noite de sexta-feira próxima, dia 15 de agosto, na
das mais belas do Estado, na divisa com o Estado Câmara Municipal de Bom Jesus do Itapoana, parti-
do Espírito Santo. cipando das homenagens ao Município e assistindo

Ressalte-se, ainda, a grande vocação cultural e a entrega de títulos de cidadania e de diplomas de
política de Bom Jesus do Itabapoana. Ao longo do mérito a diversas personalidades.
tempo muitos dos filhos da terra têm-se lançado nes- Era o que tinha a dizer.
tas atividades. Bom Jesus teria dado ao Estado do Rio O SR. CLÁUDIO CAJADO (PFL - BA. Pronun-
de Janeiro um de seus mais ilustres Governadores, o cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Dr. Roberto Silveira, cuja vida, curta que tenha sido, Deputados, ocupo novamente esta tribuna para
em muito colaborou para engrandecer a política do Es- apresentar a alarmante situação que vive nossa po-
tado e para deixar exemplos de probidade, de senso e pulação, em função da proliferação da dengue.
de capacidade administrativa, de liderança pessoal Em 9,de julho próximo passado apresentei os
que o po~etava para um futuro grandioso. O fato não dados publicados na Folha de S.Paulo, que divulga-
teria ocorrido em razão da r~ematuridade com que foi va que cerca de 136,1 mil pessoas contraíram a
ceifado do mundo dos viventes, em trágico acidente doença no Brasil, de janeiro a junho deste ano. Em
aéreo no Município de Petrópolis. 1996, na mesma época, havia 72 mil casos, um

Hoje o Município de Bom Jesus do Itabapoana acréscimo, portanto, de 89%.
continua a revelar grandes lideranças políticas, sendo A região Nordeste por ser a mais carente em in-
de justiça que mencione os nomes do Prefeito Carlos fra-estrutura e saneamento do País, tem sido a res-
Borges Garcia e do Vereador Paulo Sérgio Teixeira de ponsável pela maior incidência de casos. Até junho já
Oliveira, Presidente da Câmara Municipal. haviam sido registrados cerca de 110,9 mil casos, tendo

Em razão da grandeza com que atuam, os dois os estados da Paraíba e Bahia liderado as notificações.
líderes conduzem os poderes que dirigem a exercita· Segundo o Dr. Paulo Cellera, da Fundação Na-
rem plena harmonia em suas relações comprovando cional de Saúde, responsável pelo plano de erradi-
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cação do mosquito transmissor da dengue, o atraso A eleição do ilustre Delegado Dr. Manoel Car-
na liberação dos recursos fez com que o programa neiro Soares se reveste de excepcional significação,
só fosse lançado há alguns dias, quando a previsão tendo em vista que ela ocorreu no quadro de um mo-
era para ter início em março. vimento reivindicatório das Polícias, Civil e Militar,

Sr. Presidente, a Bahia, desde 1994, vive uma que irromperam em quase todos os Estados da Fe-
epidemia de dengue. Já são mais de 34,8 mil casos deração, com maior ou menor grau de envolvimento
registrados só no primeiro semestre deste ano. Este dos seus integrantes.
número representa pouco mais da metade dos 64,4 A "Carta de São Paulo", documento aprovado
mil casos notificados em todo o ano passado. Isto em encontro anterior, diz, a certa altura, que as difi-
significa que a doença representa um risco real para cuIdades enfrentadas por todas as instituições poli-
a população. ciais civis não serão resolvidas definitivamente,

A situação tem-se agravado, já que até pouco como bem disse o Secretário de Segurança Pública
tempo o predominante era o vírus tipo 11, e agora deste estado, Dr. Antônio Moraes, em mensagem
surge um novo tipo, denominado tipo 1, o que amplia remetida ao evento. "enquanto não ocorrer paralela-
o risco de formas graves da doença, como a dengue mente ao reaparelhamento humano e material, um
hemorrágica. processo de reducação dos quadros e de redefinição

Até o último dia 7, o Serviço de Vigilância Epi- da política de atuação dos órgãos de segurança".
demiológica da Secretaria de Saúde do estado, já São os seguintes os princípios básicos de ação
havia notificado seis casos de dengue hemorrágica. estabelecidos na Carta de São Paulo:

Apesar de estar em estado de alerta, a Secre- 1) Promover gestões junto ao Ministério da
taria de Saúde, através do Serviço de Vigilância Epi- Justiça para que o projeto de lei orgânica nacional
demioJógica, tem encontrado várias dificuldades da Polícia Civil não seja retirado da Câmara dos De-
para a erradicação da doença, pois só as ações na putados, procedendo-se às alterações necessárias
área da saúde não são suficientes, sendo necessá- no âmbito do Congresso;
rio que ações nas áreas de saneamento e infra-es- 2) propugnar pela padronização da estrutura
trutura também sejam implementadas. básica funcional de todas as Policias Civis, da deno-

Sr. Presidente, no Brasil 80% das pessoas minação dos cargos policiais e dos procedimentos
contaminadas são maiores de 15 anos e 55% são administrativos;
do sexo feminino, por ficarem mais tempo em casa. 3) admitir um sistema de controle externo da

A dengue no interior do estado permanece nas atividade policial pela sociedade, nos mesmos mol-
mesmas áreas atingidas anteriormente, demonstran- des do que for exercido sobre os demais órgãos,
do que as ações desenvolvidas não foram suficien- que integram o sistema de administração da Justiça
tes para sua erradicação. Criminal;

O Nordeste brasileiro continua sofrendo com a 4) criar um Conselho Nacional dos chefes de
falta de saneamento básico. Não podemos assistir à Policia Civil, com a participação do dirigente do De-
continuidade de mais um problema sem cobrarmos partamento de Policia Federal, objetivando a discus-
do Governo Federal, aí incluídos todos os Ministé- são e a busca da solução dos problemas da área de
rios, a adoção de iniciativas, cada um na sua área, segurança pública;
para a solução definitiva dessa grave situação. 5) otimizar estreito intercâmbio entre as Acade-

Sr. Presidente peço a divulgação deste pronun- mias de Polícia visando ao aperfeiçoamento técnico
ciamento no programa A Voz do Brasil e no Jornal profissional das autoridades e demais policiais civis.
Hoje na Câmara. 6) Incrementar a circulação de informação en-

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB _ PE. tre as chefias de polícia, objetivando o combate à
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, delinqüência interestadual e ao chamado crime orga-
Sr!s e Srs. Deputados, é com satisfação que registro nizado;
a eleição do Dr. Manoel Carneiro Soares Cardoso, 7) instituir o Centro Nacional de Estudos de Di-
Delegado-Geral de Polícia do Estado de Pernambu- reito Policial, com o objetivo de desenvolver e divul-
co, como novo presidente do Conselho Nacional de gar estudos nas áreas de Criminologia, Direito Penal
Chefes de Polícia. A eleição ocorreu no último dia e Ciências Auxiliares.
30, em São Paulo, durante 11I Encontro de Chefes de 8) incluir na estrutura da policia Civil órgão es-
Polícia do Brasil. pecializado em comunicação social destinado à di-
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vulgação da imagem positiva da Instituição, aproxi
mando-a cada vez mais da sociedade.

Esses pontos da "Carta de São Paulo" são
elucidativos, na medida em que refletem a preocu
pação com que a Policia Civil encerra o seu papel
na sociedade, colocado com clareza, objetividade e
descortino.

É importante salientar que o Conselho Nacio
nal de Chefes de polícia Civil participa, na pessoa
do seu presidente, do Conselho Nacional de Segu
rança Pública - CONASP, órgão criado em março
deste ano por decreto da presidência da República
e que é subordinado diretamente ao Sr. Ministro da
Justiça.

Ao CONASP incumbe formular a política Na
cional de Segurança Pública, cuidar da estrutura e
organização das Polícias Civil e Militar e da integra
ção entre os órgãos de segurança pública federal e
estadual.

Como se vê, Sr. Presidente, já existe o fórum
adequado para o exame e a recomendação de nor
mas para a restruturação da política de segurança
pública no País.

Parece claro que não se trata de criar novos
órgãos ou mudar os que existem. Talvez o que este
ja faltando seja uma visão global da situação da nos
sa polícia, que se foi deteriorando, com o tempo,
ante o desinteresse, a apatia e a insensibilidade dos
dirigentes nacionais.

Ao fazer este registro quero me congratular
com o Dr. Manoel Carneiro Soares Cardoso, pela sua
eleição, ele que é um valoroso policial, que apresenta
uma enorme folha de serviços prestados à coletivida
de, e que em Pernambuco é por todos respeitado e
admirado, sobretudo pela abnegação com que se de
dica ás questões da segurança pública.

Só posso esperar que as autoridades federais,
antes de pretenderem fazer inovações e mudanças
na área, ouçam o CONASP e o Conselho Nacional
de Chefes de Polícia, posto que seus dirigentes co
nhecem em profundidade a nossa realidade e sa
bem o que precisa ser feito para alterá-Ia positiva
mente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr-s e Srs. Deputados, o Brasil perdeu, no último
final de semana, um lutador. Herbet de Souza, o
Betinho, depois de anos combatendo o vírus da
AIDS, adquirido numa transfusão de sangue, pe"r
deu a luta. Mas essa não foi, nem de longe, sua
maior guerra.

Acostumando a combater a morte, Betinho
comprou brigas muito mais árduas, lutou contra a
miséria, a indiferença, a fome, e, principalmente, lu
tou por cidadania. Parece simplista dizer que Beti
nho perdeu também essas guerras.

A miséria, a indiferença e a fome permanece
rão neste País muito além de Betinho. Mas as lições
de cidadania e dignidade que ele ministrava a cada
dia permanecerão intocadas.

É uma pena, porém, que as conquistas do ci
dadão Betinho tenha sido tão árduas. É uma pena
que o intelectual Betinho sensibilizado tão pouco o
também intelectual Fernando Henrique Cardoso, que
não se importou em colocá-lo à margem, mesmo de
pois da fantástica Ação pela Cidadania contra a Mi
séria e pela Vida.

Como disse Elio Gáspari, no jornal O Globo ,
as causas de Betinho pareciam banais: comida para
quem tem fome, casa para quem não tinha moradia
e trabalho para o desempregado. Banais se fossem
possiveis, num país de impossiveis.

Nosso Presidente, depois de brigas e desen
tendimento, talves tenha achado mais prudente não
ir ao velório de Betinho,. Mandou dona Ruth, que
tenta substituir seu trabalho com o projeto Comuni
dade Solidária.

Perdemos um guerreiro, um símbolo do incon
formismocontra a ordem natural das coisas e contra
a indiferença comodista de nossas autoridades. Beti
nho, que combateu a ditadura, demonstrou como
poucos a vontade de viver e de brigar por coisas
simples, mas essenciais. Combateu, adma de tudo,
a injustiça inclusive a injustiça inevitável da morte imi
nente, que o rondava a cada dia, mas nunca o impediu
de lutar.,

Como consolo, fica a certeza de que embora
insubstituível, Betinho foi um semeador e suas bri
gas continuarão na ação de seus inúmeros seguido
res, que continuarão trabalhando em programas
como "O Rio da Ação e Cidadania" e em instituições
como o Instituto Brasileiro de Análise Socioeconâmi
ca. Ficam, como legados de Betinho, a campanha
Natal sem Fome e a campanha Fome de Bola, entre
outras tantas.

A morte de Betinho nos dá a todos uma sensa
ção de desamparo e solidão. mas, ainda citando Elío
Gáspari, ficamos com a certeza de que ele talvez te
nha sido o único brasileiro a conquistar a confiança
do andar de baixo sem tentar manipulá-lo e, aCima
de tudo, sem se deixar manipular.

E enquanto a realidade de suas guerras estiver
presente nas ruas, enquanto alguém ainda conse-



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23399

guir se indignar com a fome, o desamparo das clas- ções sobre a previdência dos servidores públicos.
ses menos favorecidas e a injustiça social, também São comuns as comparações entre as condições de
estará presente Betinho' aposentadoria dos funcionários do Governo e dos

Era o que tinha a dizer. empregados das empresas privadas. Fala-se muito,
por exemplo, que os servidores públicos têm direito

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun- à aposentadoria com vencimentos integrais enquan-
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sfl!s e Srs. to o pessoal da CLT tem direito a R$832,00 por mês
Deputados, falar da História do Brasil sem falar da no máximo.
Une é omitir capítulos dessa História. O movimento Essas comparações contam apenas uma par-
estudantil ocupa um lugar de destaque na história te da história. Omitem, talvez deliberadamente, as
das lutas do povo brasileiro. normas que regulam, de forma diferenciada, a

A Une é a face de uma juventude que nunca contribuição a que está sujeito cada um desses
vacilou em se colocar ao lado dos oprimidos e explo- grupos. Assim, não é dito que os servidores públi-
rados de nossa sociedade e por isso, pagou com o cos sofrem descontos de 12% sobre a totalidade
preço da vida de muitos líderes. de seus vencimentos mensais, aí incluídas todas

Foram os estudantes os primeiros a mostrarem as gratificações e vantagens pessoais de qualquer
uma reação ao golpe de 64. No dia 1º de abril da- tipo. Por ouro lado, não é esclarecido que o trabalha-
quele ano já estavam nas ruas mostrando a sua in- dor do setor privado desconta para a previdência ta-
dignação. xas inferiores. Com efeito, a lei estabelece para os

Em 1968 a Une ainda consegue aglutinar for- trabalhadores regidos pela CLT a tabela progressiva
ças entre os estudantes para manifestar sua incon- abaixo:
formidade com as restrições impostas pelo Governo _ salários até R$249,80: desconto de 8%;
Militar. Foi quando a violência do regime mais se for- _ salários de R$249,81 a R$416,33: desconto
taleceu, com a instituição do famigerado AI-S que os de 9%;
estudantes, intelectuais, religiosos, comerciários, po- _ salários de R$416,33 a R$832,66: desconto
líticos se juntaram na maior manifestação de protes- de 11%.
to contra a tortura, as prisões, os desaparecimentos, O valor de R$832,66 é o teto para as contribui-
as mortes e a violência policial. Foi a inesquecível ções. A partir dele, as taxas não mais incidem sobre
·Passeata dos 100 mil" que paralisou o Rio de Janei- a totalidade do salário. Mesmo que o salário se ele-
ro no dia 25 de junho de 1968. ve a R$2.000,OO ou R$3.000,OO, o desconto de 11%

Foi nesse mesmo ano que tivemos a realiza- incidirá apenas sobre R$832,66 congelando a contri-
ção do Congresso de Ibuna, que marcou o desmon- buição em R$91,60.
te da resistência estudantil contra a ditadura. Dessa forma, é fácil verificar que os servidores

Em 1979 com os primeiros ares da anistia, a públicos contribuem mais pesadamente para a Pre-
Une consegue realizar o Congresso de Salvador, vidência que os trabalhadores CLT. Por um lado,
que marca a reunificação da entidade. porque a taxa de 12% a que estão sujeitos é 50%

Podemos dizer que o avanço e o retrocesso do mais elevada que a taxa de 8% da primeira faixa sa-
movimento estudantil brasileiro se confunde com o larial CLT, 33% mais elevada que os 9% da segunda
avanço e retrocesso da própria democracia. faixa salarial CLT e 9% mais elevada que os 11% da

De lá para cá, as manifestações mais sígnifi- terceira faixa salarial CLT. Por outro lado, porque,
cativas do movimento estudantil foram as dos ca- para o servidor público, a taxa de 12% incidirá sem-
ras-pintadas, em 1992. Muito mais espontaneistas pre sobre a totalidade dos vencimentos, ao contrário
do que as manifestações da Une, elas foram de- do trabalhador CLT cuja contribuição observa o já
terminantes no movimento de impeachment de referido teto de R$832,66.
Collor. Essas diferenças percentuais não são nada pe-

Aos jovens de 1968, muitos hoje na liderança quenas. Operando por períodos mais dilatados de
política de nosso País, outros torturados, desapare- tempo, levam a resultados financeiros bastante sig-
cidos ou mortos, e aos jovens de hoje a nossa ho- nificativos. ~ o que vamos expor a seguir.
menagem nos 60 anos da Une. Nossa demonstração consiste em comparar as

Outro assunto. contribuições de servidores públicos, com as contri-
Sr. Presidente, tem-se repetido com muita fre- buições de empregados do setor privado, para faixas

qüência, nos meios de comunicação, falsas afirma- de vencimentos mensais de R$200, R$400, R$800,



TABELAS A QUE SE REFERE O
ORADOR:

S =R 1-(1+i)m

ou
m = -log(1-SiIR)

log(1+i)
Com base nessas fórmulas foi construída a Tabela

I, Anexa. aí se pode verificar que em todas as faixas de
salário o servidor público provê o órgão arrecador de sua
contribuição com um montante de recursos sempre
maior do que faz o trabalhador regido pela CLT, como re
sultado das contribuições sempre mais elevadas a que
está sujeito. As diferenças se tomam maiores quando é
ultrapassado o nível de R$832,66. Em conseqüência, o
número de retiradas possível ou o tempo de esgotamen
to do capital pelo pagamento das aposentadorias é maior

Para achar o tempo de esgotamento do capital
pelo pagamento mensal da aposentadoria, foi usada
a fórmula seguinte, em que "m" representa o número
de retiradas mensais que o capital poderá suportar
após o início da aposentadoria; "R", o valor da retira
da mensal a que tem direito o aposentado; 'S", o va
lor do capital acumulado; e "i", a taxa de juros que re
munera essa capital:

Este trabalho prova a impropriedade da reforma da Presidência,
concluindo matematicamente que o trabalhador (quer funcionário
público quer empregado pelo regime CLT) financia a Previdência
e muito bem.
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R$1.000, R$2.000 e R$3.000. Sendo estipulado um para o servidor público do que para o contribuinte
tempo de contribuição de 35 anos e uma taxa de re- CLT, embora para o servidor público a aposentado-
muneração do capital acumulado de 0,5% ao mês ria paga seja integral e para o empregado CLT seja
(igual à da caderneta de poupança), pergunta-se limitada ao teto de R$832,66.
qual o montante de recursos que será acumulado, Da mesma forma foi construída a Tabela 11,
em cada caso, e qual o tempo de esgotamento do também anexa sendo alterada somente a taxa de ju-
capital pelo pagamento da aposentadoria. ros para 1,0%, remuneração bastante modesta para

Para achar o capital acumulado foi usada a fór- os padrões nacionais. Nesse caso, os montantes
mula abaixo, em que o capital acumulado (montante) acumulados, tanto para servidores públicos, como
"s" será obtido por pagamentos mensais ou contri- para trabalhadores CLT, crescem significativamente,
buições "P", que se repetirão por um período "n", assegurando a ambas as categorias prazos de es-
sendo a taxa mensal de remuneração do capital gotamento do capital infinitos. Por exemplo, na faixa
(taxa de juros) "i". de remuneração de R$3.000, o capital acumulado ao

fim de 35 anos alcança a cifra de R$2.315.145,41.
Esse valor estará rendendo mensalmente
R$23.151,45 de juros, ficando nas mãos do arreca
dador, após o pagamento da aposentadoria de
R$3.000, um resultado positivo de R$20.151,45.
Esse capital nunca se esgotará. Pelo contrário, con
tinuará crescendo e produzindo mensalmente resul
tados cada vez maiores.

Essas observações nos permitem as seguintes
conclusões:

1) não se pode dizer que o servidor público
desfrute de uma situação privilegiada na Previdên
cia. Não. Apenas, paga mais e recebe mais. Se algo
tem de ser mudado para igualar a condição das
duas categorias de assalariados, o que cumpre fazer
é estender a todos a sistemática de contribuição a
que está sujeito o empregado do Estado.

2) Seria difícil entender os prognósticos som
brios que o Governo apresenta em relação à Previ
dência, diante da rentabilidade que recursos arreca
dados podem oferecer, se não fora a série enorme
de escândalos e desmandos da mais variada nature
za proporcionados pelas diversas administrações
que se têm sucedido na Previdência. Essa estranhe
za se impõem, sobretudo, quando consideramos
que além dos 8% dos empregados, as empresas ain
da suprem a previdência com 20% da folha de paga
mento. Realmente, os recursos disponíveis não jus
tificam o quadro pessimista que o Governo tenta
montar.

3) Os lucros fabulosos que o sistema de se
guridade pode assegurar aos beneficiários do pro
cesso de sua privatização, tornam fácil entender
os objetivos da insidiosa campanha que vem sendo
movida contra a previdência pública.
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í - TAXA DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL: 0.5% AO MÊS
SERVIDOR PUBLICO

5alano Mensal em R$ Teto para ConrncUlçào I % ) ConrnDUlçào em Caoltlll acumulado Tempo de
ConrncUlçào em RS RS em 35 anos em RS esgotamento do

Capital em Anos I"

200 200 12~~ 24 34.193.05 32.24

..00 400 12% 48 1)8.386.09 32.24

SOO 800 12% 96 136.772.19 32.24

1.000 1.000 12% 120 170.965.24 32.24

2.000 2.000 12% 240 :41.930.47 32.24

3.000 3.000 12% 360 512.895.71 32.24

- -
EMPREGADO CLT

Teto para ConrncUlçào em ConmbUlçào ( % ) Conmbulçào em RS Capital acumulado em Tempo de esgotamento do
RS 35 anos em RS Capital em Anos i" \

200 8% 16 22.795.36 14.1

400 9% 36 51.289.57 17.12

800 11% 88 125.374.51 25.57

832.66 11% 91.59 130.492.92 25.57

832.66 11% 9l.S9 130.492.92 25.57

832.66 11% 91.59 130.492.92 25.57

I ' \ Tempo de esgotamento do capital pelo pagamento da aposentadona IDtelmll

( •• ) Tempo de esgotamento do capital pelo pagamento da aposentadona SUjeita ao teto de RS 832.66

11 - TAXA DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL: 1.0% AO MES
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 35 ANOS

SERVIDOR PUBLICO

Salàno Mensal em Teto para ConrnbUlçào Conrnbulção ( % ) ConmbUlção em RS Capital acumulado Tempo de
RS emRS em 35 anos em RS esgotamento do

Capital em Anos I ,\

200 200 12~'Ó 24 154.343.03 infinito

400 400 12% 48 308.686.05 infinito

800 800 12% 96 617.372.11 infinito

1.000 1.000 12% 120 771.715.14 infinito

2.000 2.000 12%· 240 1.543.430.27 infinito

3.000 3.000 12% 360 2.315.145.41 infinito

l • ) Tempo de esgotamento do capital pelo pagamento da aposentadoria Integral

EMPREGADO CLT

Teto para ConmbUlção Conmbulção ( % ) Conmbwção em RS Capital acumulado em 3S Tempo de esgotamento do
emRS anos em RS Capital em Anos (U'

200 8% 16 102.895.35 infinito

400 9% 36 231.514.54 infinito

800 11% 88 565.924.43 infinito

832.66 11% 91.59 589.028.3 infinito

832.66 11% 91,59 589.028.3 infinito

832.66 11% 91,59 589.028.3 infinito

( •• ) Tempo de esgotamento do capItal pelo pagamento da aposentadona sUjeita ao leto de 'tS 832.66
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o SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. DeputÇ1dos, a pecuária no Estado de
Rondônia, tem-se desenvolvido muito nestes últimos
vinte anos. O IBGE estima que na região Norte, te
mos o segundo rebanho bovino, perdendo apenas
para o Estado do Pará. A estimativa oficial é de
3.490.661 cabeças, enquanto oficiosamente, pelos
dados do Estado, já estamos com mais de 5 milhões
de cabeças de gado.

Para um Estado novo, este é um dado muito
importante, o crescimento do nosso rebanho bovino.

Hoje, Sr. Presidente, neste mundo cada vez
mais globalizado, onde se fala a cada momento, em
competitividade, produtividade, melhoria tecnológica
e a meta maior do País é a de aumentar as suas ex
portações, é lógico que não basta somente se ter
grandes rebanhos, quantidades de bovinos; precisa
mos também aumentar a qualidade da produção de
leite no Estado, com um choque na melhoria genéti
ca do rebanho, na melhoria nutricional, para que
possamos migrar da humilhante taxa de 1,8 litro por
vaca, para os níveis da Argentina e do Uruguai, que
variam de quinze a vinte litros per capita.

Muitas vezes, nem se precisa de tanto gado,
mas precisamos de melhor qualidade, onde o produ
tor de leite trabalhe até menos e tenha uma melhor
remuneração extraída do seu planteI leiteiro. Tudo
isto que eu estou falando, Srs. Parlamentares, é ple
namente possível, bastando que os órgãos de pes
quisa e assistência técnica do Estado, realmente
possam assimilar este momento mundial e que se
envolvam de fato com os interesses dos pequenos
produtores, elaborando projetos sérios e de alcance
econômico e ambiental.

Do outro lado está o gado de corte, cujo rebanho
é crescente, principalmente nos Municípios de Chupin
guaia, Corumbiara e Cone Sul do Estado. Neste setor
maiores cuidados deverão ser tomados, principalmen
te quando se compatibilíza o crescimento da atividade
econômica com a sustentabilidade ambiental, entrando
aí e com maior impacto a necessidade da busca da
qualidade da produção de carne.

Em reunião recente com os pecuaristas de Vi
Ihena e região, foi reivindicada, com fortes argumen
tações, a necessidade de se equilibrar as alíquotas
de ICMS de Rondônia com as do Estado do Mato
Grosso, com o objetivo de viabilizar ã pecuária de
corte do Estado. As disparidades das alíquotas têm
dificultado o trabalho dos frigoríficos rodonienses,
tendo uma grande fila· escalada para as matanças, e
com o excesso de oferta, tendo o preço da arrobado

gado rondoniense, como conseqüência, o mais bai
xo do País, sem outras justificativas, pois todos os
insumos usados nas fazendas saem mais caros no
Estado, devido ao componente frete, baixando a lu
cratividade do produtor, reduzindo também a sua ca
pacidade de reinvestimento, quando poderia já estar
trabalhando com cruzamento industrial, fazendo se
miconfinamento, confinamento, criando o novilho
precoce e até o superprecoce.

O ciclo da economia não tem segredos. Se au
menta o preço da arroba do boi, pelo menos a ,níveis
de equiparação com o resto do País, aumenta tam
bém o preço do bezerro macho na reposição, e
quem ganha com isto é o pequeno criador, que tem
o seu produto valorizado e passa a ter melhor renda
na sua propriedade. Todos ganharão, inclusive o
próprio Governo que arrecadará mais ICMS e coibirá
o descancarado contrabando de boi gordo na frontei
ra do Estado de Rondônia com Mato Grosso.

A palavra de ordem, hoje, no mundo neoliberal
é o não-protecionismo, é deixar que o mercado por
si só regule os preços com a oferta e a procura, ca
bendo ao Estado apenas normatizar, fiscalizar e não
permitir a criação de monopólios ou oligopólios, abu
sos e concorrência desleal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Deputados, venho à tribuna desta Casa
para homenagear o Prof. José Hidasi, que lança
hoje, em Goiânia, o livro "Aves de Goiânia", resulta
do do seu imenso e incessante trabalho de pesquisa
sobre as aves que povoam aquela bela cidade.

O Dr. José Hidasi trabalha intensamente e qua
se sempre até as altas horas da madrugada, aten
dendo na Fundação Museu de Ornitologia de Goiâ
nia, onde faz toda a taxidermia de aves.

O professor é natural de Mako, extremo sul da
Hungria, e veio para o Brasil, país que adotou e
onde se naturalizou, vivendo incialmente em Petró
polis, onde iniciou um acervo que reúne hoje mais
de 120 mil peças, entre aves, répteis, mamíferos,
peixes e moluscos, sendo que a parte das aves, reu
niu 7 mil peças do mundo inteiro.

Quando o professor chegou ao Brasil como re
fugiado de guerra, trouxe um medalhão, lembrança
da esquerda húngara que fundou nos tempos de
exílio na França.

Aqui o professor casou-se com uma maranhen
se por nome Maria Madalena e teve cinco filhos, dos
quais alguns enveredaram-se pelos caminhos da po
lítica. Mas esse húngaro que hoje é mais brasileiro
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do que se aqui tivesse nascido, brinca e diz que já dos seus insaciáveis apetites, em proveito próprio ou
está ficando velho e que vai ficar como águia de das oligarquias a que pertencem.
Goiânia, e aumenta seu sentimento quanto a cidade Os exemplos se sucedem e desfilam pelas
que o acolheu dizendo: "Goiânia é a melhor cidade manchetes, não só dos jornais do Sul do País, como
do mundo". nos da capital piauiense, que já apontam candidatos

O professor Hidasi é hoje um dos orgulhos do ao pleito do ano vindouro, com especial destaque
Estado de Goiás e do Brasil, pelo reconhecimento de para os milhões de reais que os vivaldinos preten-
vários Institutos internacionais sobre o seu trabalho. dem gastar. Esses postulantes a cargos eleitorais

Em 27 de Janeiro de 1968, ele fundou o Museu usam como contraponto à sua condição jejuna de
de Ornitologia e, depois de muita luta, conseguiu, idéias, única e exclusivamente, o tilintar das moe-
com o apoio do Prefeito de Goiânia, Dr. Darci Accor- das, em "canto de sereia" tentador, velha fórmula
si, transformá-lo no maior museu do mundo. Hoje ele que vem dando certo em sucessivas eleições, tanto
também se dedica a fundar museus em Caldas No- no âmbito municipal, como no estadual e federal.
vas e Aragatins, no estado do Tocantins. Uma vez eleitos, geralmente encastelam-se

Portanto, a publicação deste livro, além de co- nas torres de marfim dos seus anseios pessoais, e o
roar toda uma vida dedicada aos animais, por certo povo que se dane, que se lixe: os votos foram mes-
virá cobrir uma lacuna hoje extinta nesta área, daí mo comprados, portanto, até logo, até o próximo em-
justificar nossa justa homenagem ao Prof. Dr. José bate eleitoral.
Hidasi, o nosso homenageado. Sem dúvida, eis aí a razão principal para a

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pronuncia o seguinte malversação vergonhosa do dinheiro público, quer
discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, se trate de precatórios ou não: a terrível associação
ao lado de outras unidades federadas e importantes entre analfabetismo e pobreza, de um lado, e a es-
capitais, Alagoas, a infeliz "Terra dos Marechais", perta desonestidade dos miliardários candidatos, de
está outra vez no noticiário nacional, onde ocupa es- outro. Estes se valem da dinheirama frouxa, coleta-
paços, há semanas. Tudo por conta dos precatórios, da em fontes suspeitas, para alicerçar suas ricas
ou seja, o dinheiro levantado pelo Governo Estadual promessas, jamais cumpridas, no engodo do eleitor
com a venda de títulos públicos para o pagamento pouco instruído e muito carente.
de dividas judiciais, todo ele, ao que se diz, desviado Em Alagoas e nos demais estados nordestinos,
para outras finalidades, delituosamente. o povo em geral vive em grande carência de suas

Destaco uma manchete do jornal Folha de necessidades mínimas (habitação, saúde, instrução,
S.Paulo, de 8 de junho: "Entre os eleitores alagoa- qualificação profissional, mercado de trabalho), ape-
nos, 79% não sabem ler e interpretar um pequenosar dos enormes potenciais representados pelas ter-
texto". Adiante, afirma o noticiarista que, ali, "o anal- ras férteis e os recursos naturais que a região ofere-
fabetismo já é recorde e pode piorar". ce e que podem ser utilizados em diversas ativida-

A falta de instrução elementar e a conseqüente des rentáveis (fruticultura, pecuária de corte e leitei-
incapacidade geral para a compreensão dos proble- ra, apicultura, piscicultura, artesanato em couro, ma-
mas do ambiente circundante, são, infelizmente, a deira, cerâmica, agricultura de vazante e de sequei-
regra nos grotões de atraso do Nordeste, sem exce- ro, esta principalmente no cerrado), desde que os
ção, em todos os estados da região, que lutam, há governos e os órgãos de fomento da economia viabi-
muito, com as dificuldades decorrentes do baixo ní- lizem a assistência técnica e o apoio creditício indis-
vel socioeconômico em que continua mergulhada a pensáveis ao suporte dos respectivos empreendi
maioria da população nordestina. mentos.

De fato, os indicadores econômicos e sociais E como pôr cobro a tão ruinosa situação (
concernentes ao Nordeste (quaisquer'que eles se- economia popular? Penso que todas as pesF
jam) são todos reveladores da crônica deficiência responsáveis e conscientes dos seus _reC': : -.
evolutiva da região, embora aqui ou acolá aconteça valores na sociedade em que se acham inr ;as
um espasmo, um pico de desenvolvimento num ou devem se tocar, e arregaçar as fl'angas eIT' :ab'::llho
noutro setor, localizadamente. ,de alto alcance s)cial, voltado par~ o esclr ecimento

, É nesse quadro geral, mantido há décadas, populacional cornênfase para aqL 11e5 r jis caren-
quese'espojam e se banqueteiàm, há geraçõe$, de- tes de instrução, as vítimas predileL"i.$ vQsque ,as
terminados tipos de politiqueiros, mestres na dissi- ,usam como massa de manobra pa,:a - ncher as ur-
mulação e na busca única e exclusiva da satisfação nas-,no processo-ignominioso do mercél':O de votou.
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Tenho certeza, com base na minha própria ex- mado por Itaipu, a maior hidrelétrica do planeta, com
periência, no meu Piauí, que os esforços dos mais 12,6 milhões de quilowatts de potência instalada,
bem aquinhoados, ou seja, das pessoas interessa- além de estender-se por florestas e trilhas.
das em ajudar os mais carentes, devem ser concen- As condições e características do meio no qual
trados na promoção e na difusão dos processos de se travarão os Jogos Mundiais prenunciam, mais
associativismo e cooperativismo, formas simples e que a superação de marcas, escores e desempe-
adequadas de despertar as potencialidades indivi- nhos individuais, a avaliação da capacidade humana
duais e coletivas para o trabalho produtivo, que já de vencer as dificuldades dos obstáculos naturais
têm dado inequívocas demonstrações do que po- que circundam os participantes, porque, como afir-
dem representar, em termos de geração de emprego mou o Governador Jaime Lerner, idealizador da ini-
e renda e, conseqüentemente, de soerguimento das ciativa, "a grande competição será entre os limites
condições socioeconômicas locais. do corpo e os desafios da natureza".

Tudo isso de par com um trabalho de elucida- A verdadeira olimpíada de nítida inspiração
ção do eleitor quanto ás verdadeiras intenções da- ambientalista, servirá também de vitrine requintada
queles que se apresentam como salvadores da pá- para o chamado Projeto Costa Oeste, o grande pla-
tria e são apenas salvadores dos seus próprios bol- no de desenvolvimento econômico e social que in-
sos. Eleitor esclarecido é país bem-sucedido. fluenciará diretamente os 15 Municípios lindeiros do

O SR. PAULO CORDEIRO (PTB - PRo Pro- Lago de Itaipu e multiplicará benefícios em favor de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e suas comunidades.
Srs. Deputados, quando setembro vier, e com a Cerca de oitocentos atletas, entre os melhores
nova estação o desabrochar da natureza, o calendá- classificados no ranking mundial, disputarão as tre-
rio esportivo internacional irá assistir ao nascimento ze seguintes modalidades: Esportes da Água: Ca-
de um evento que deverá marcar, de forma consa- noagem de Travessia; Vela; Canoagem de Slalom;
gradora e construtiva, a parceria do homem com o Rafting e Pesca. Esportes da Terra: Escalada; Orien-
meio ambiente e, ao mesmo tempo, apresentar ao tação com Arco e Flecha; Ciclismo; Hipismo e Triath-
mundo todas as belezas naturais e potencialidades lon. Esportes do Ar: Balonismo e Pára-Quedismo.
da Costa Oeste do Paraná. Todas as modalidades têm características de

A realização dos primeiros jogos Mundiais da aventura e vão exigir grande esforço físico por parte
Natureza, inaugurando a série que terá lugar a cada dos competidores. Os três primeiros colocados rece-
quatro anos, se afigura duplamente auspiciosa porque berão medalhas de ouro, prata e bronze, respectiva-
o certame terá como cenário privilegiado e portentoso mente. Além das medalhas, haverá ef)trega de diplo-
a região situada na convergência do Brasil com o Pa- mas e premiação até o oitavo colocado.
raguai e a Argentina, na qual despontam duas maravi- O comitê organizador anuncia que os atletas se-
lhas do mundo, as Cataratas do Iguaçu - obra da na- rão selecionados entre os melhores no ranking mun-
tureza - e o lago de Itaipu - construção do homem. dial de cada modalidade, aguardando-se a presença

A Costa Oeste paranaense será o palco ideal de campeões olímpicos e alguns nomes mais destaca-
de mais uma competição desportiva entre as naçõ- dos do esporte em todo o mundo, sendo que o Brasil
es, que se anuncia como espécie de olimpíada para estará representado em todas as modalidades.
celebrar esportes da água, da terra e do ar. Sobre- O Comitê Organizador dos Jogos Mundiais da
paira à disputa entre os atletas, com seu lema desa- Natureza definiu onze bases nas quais ocorrerão as
fiador (que vençam os melhores!), a demonstração competições, utilizando as instalações existentes ou
de que o homem pode viver em harmonia com a na- em construção localizadas nas cidades Iindeiras ao
tureza, mesmo sob o imperativo de superar os obs- lago de Itaipu, de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha,
táculos que ela própria lhes oferece. Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios, Porto

O evento inédito no mundo, o correrá de 27 de Mendes e Guaíra.
slatembro a 5 de outubro vindouros, sob o alto patro- Releva observar que os jogos serão totalmente
cínio do Governo do Estado do Paraná e com a par- viabilizados graças ao patrocínio da iniciativa priva-
ceria da Itaipu Binacional, da iniciativa privada e dos da, a despeito dos elevados custos, da ordem de
quinze Municípios da região, devendo reunir atletas US$35 milhões, com a organização, prêmios, trans-
dos cinco continentes. porte dos atletas e dos materiais, e com treinamento

A competição irá desenrolar-se emoldurada pe- de fiscais, sendo necessários mais US$45 milhões,
las exuberantes Cataratas do Iguaçu, pelo lago for- aproximadamente, em investimentos que incluem a
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adequação do campo de golf de Foz do Iguaçu e a
construção de quatro bases, com trezentos leitos
cada uma, para abrigar os atletas.

Parte dos recursos será investida também no
Parque da Barragem para a construção de um canal
ligando o Lago de Itaipu ao Rio Paraná, que será o
primeiro canal artificial da América Latina para a prá
tica da canoagem e irá possibilitar a migração dos
peixes, transpondo a barragem durante o período de
reprodução.

Outro ponto sumamente positivo consiste no
fato de que os investimentos realizados para os jo
gos, como o canal do Parque da Barragem e as
obras de infra-estrutura, terão uma utilização perma
nente dentro do Projeto Costa Oeste, que prevê
transformar a região num grande e ativo centro de
turismo mundial tendo como principal atrativo o turis
mo ecológico e desportivo.

Sob o imperativo de que a preservação do
meio ambiente é uma prioridade, os Jogos Mundiais
da Natureza pretendem conciliar a conservação dos
recursos naturais e a participação ou a presença do
ser humano. Em prol desse desiderato, asseverou o
Governador Jaime Lerner, "é preciso acabar com
essa história de que só se pode preservar algo sem
a presença do homem. Vamos mostrar que as duas
coisas andam juntas".

Por isso não serão construídos estádios na re
gião, diferentemente do que se costuma ver em ou
tras competições realizadas entre muros ou em re
cintos fechados, mas o próprio cenário geográfico
será o palco da disputa das provas.

De par com o trabalho de educação ambien
taI que envolverá toda a população local, atletas e
turistas, com a preservação da natureza, a infra
estrutura que está sendo montada ou disponibiliza
da para a realização dos jogos, como as bases e
instalações em construção nos Municípios que fa
zem margem ao Lago de Itaipu, será feita de
modo a não interferir na natureza. Os materiais uti
lizados serão não poluentes, a arquitetura e o licen
ciamento de novas obras deverão obedecer ao pro
jeto diretor.

Nesse contexto, os Jogos Mundiais da Natureza
serão o primeiro cartão de vista do Projeto Costa Oes
te, que se constitui ambicioso plano de desenvolvimen
to econômico e social lançado pelo Govemo do Para
ná, convencido de que a região, de que fazem parte as
Cataratas, a Hidrelétrica o Lago de Itaipu e o Parque
Nacional do Iguaçu, reúne amplas condições para ala
vancar o crescimento regional e se constituir num dos
maiores pólos turísticos do mundo.

O projeto prevê a transformação da Costa Oes
te do Paraná, compreendendo os 1.400km de orla
do Lago de Itaipu, que ligam Foz do Iguaçu a Guaí
ra, em região de turismo e deverá proporcionar, du
rante o ano todo maior oferta de empregos para os
seus 440 mil habitantes.

A proposta é dispor a região com resorts, par
ques temáticos, complexos de hotelaria, praias, mari
nas, portos, chácaras, condomínios, além de ativida
des de apoio ao desenvolvimento turístico e econômi
co de toda a região. Demais, o projeto prevê também a
reorganização urbanística de Foz do Iguaçu.

A viabilização do Projeto Costa Oeste se dará
com recursos e investimentos da iniciativa privada,
que já estão sendo capitalizados por intermédio do
!PD - Instituto Paraná de Desenvolvimento, uma so
ciedade civil sem fins lucrativos, que se propõe dis
cutir e elaborar projetos de desenvolvimento que en
volvam o Governo do Estado e a iniciativa privada.

A estimativa de investimentos públicos para a
região, que assinalam a contribuição do setor gover
no para a implementação do projeto, é de cerca de
US$75 milhões. Ao Estado caberá prioritariamente
garantir as condições ambientais de toda a região,
implantando um projeto de desenvolvimento auto
sustentado, além de incrementar as condições de
tráfego Foz do Iguaçu-Curitiba, criar estradas de
acesso ao Lago de Itaipu, e fornecer a infra-estrutura
básica, como saneamento e energia elétrica.

Sr. Presidente, nobres Colegas concluo afirman
do que a realização dos primeiros Jogos Mundiais da
Natureza, em setembro próximo, servirá de janela
aberta aos olhos do mundo, expondo aos turistas e in
vestidores a diversidade dos cenários e as potenciali
dades da região escolhida para sediar o certame.

Congratulo-me com o Governo e o povo para
naense, com as administrações municipais e empresá
rios que somaram esforços em prol da concretização
desse momento alto do calendário desportivo mundial,
ao tempo em que felicito os organizadores da competi
ção pela demonstração de capacidade e visão em
preendedora, augurando que os atletas participantes
alcancem resuttados expressivos do desempenho físi
co e logrem mostrar ao mundo a altemativa única que
se aponta à humanidade, de convivência pacífica entre
os homens e os povos e de coexistência e integração
construtiva com o meio ambiente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PSDB 

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.ªs e Srs. Deputados, diante do anúncio de que os
bancos privados, a partir deste mês, voltam a repas-
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sar às prestações da casa própria de seus mutuários Reafirmo também minha posição contrária ao
um aumento por produtividade de 3%, o que nos aumento da prestação da casa própria, enfatizando
chama a atenção, em especial, é que esta cobrança, a necessidade de que o Governo e o Congresso se
por livre iniciativa dos bancos, já havia deixado de empenhem para garantir, enfim, o respeito efetivo e
ser feita há cerca de um ano. A Caixa Econômica pleno dos direitos do cidadão, conforme prevê a
Federal, no entanto, continuou durante esse período Constituição da República, que distingue a habitação
repassando o reajuste por produtividade às prestações como um dos requisitos essenciais sobre os quais
de seus mutuários, e, agora, os bancos privados tam- se sustentam a normalidade e a dignidade da vida
bém devem voltar a fazer esse repasse por orientação humana.
do Banco Central e do Fundo de Compensação das O SR. ARV KARA (Bloco/PMDB - SP. Pro-
Variações Salariais, administrado pela própria Caixa. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e

Impõe-se notar, contudo, que hoje mesmo, Srs. Deputados, Taubaté assistiu, nos primeiros dias
com o Plano de Equivalência Salarial, verificam-se do mês de agosto, às mais sentidas manifestações
altos índices de inadimplência no pagamento das de sentimento pelo passamento de seu bispo eméri-
prestações do SFH, demonstrando que o mutuário to, Dom José Antônio do Couto. Mais de 30 mil pes-
enfrenta dificuldades para dar cumprimento a suas soas passaram pela Catedral de São Francisco das
obrigações. Vale dizer que, independente de quais- Chagas, onde realizou-se o velório por três dias,
quer circunstância, o saldo devedor continua a cres- para que toda a população da Diocese de Taubaté
cer, freqüentemente assumindo proporções irreais, pudesse despedir-se de seu inesquecível pastor,
muito acima até do que o próprio valor do imóvel fi- cuja vida foi marcada pelas mais exponenciais virtu-
nanciado. O mutuário, então, não tem como suportar des, inteligência e piedade.
sacrifícios adicionais, que fatalmente serão acarreta- Dom Couto era natural de Formiga, Minas Ge-
dos por um repasse de 3% de produtividade, aumen- rais, tendo iniciado sua vida religiosa em 1944, na
tando as mensalidades além da variação da TR em Escola Apostólica Dehonista na cidade de Lavras,
12 meses. Dentro das condições atuais, os reajustes interior mineiro. Seus primeiros votos datam de 1952
das prestações na faixa de aproximadamente 12% já e foram feitos na Congregação do Sagrado Coração
correspondem, em última análise, a uma carga ex- de Jesus.
cessivamente pesada para a grande maioria de mu- Sua profunda ligação sentimental e sacerdotal
tuários, constituída por trabalhadores assalariados. com Taubaté começou em 1961, quando chegou à

Há que se levar em consideração ainda o gra- cidade, para prosseguir em seu sacerdócio na Con-
ve problema representado pelo déficit habitacional, a gregação do Sagrado Coração de Jesus, carinhosa-
exigir também medidas caminhando em outro senti- mente chamada pela população de Conventinho.
do, medidas capazes de reverter com urgência este Mercê de sua capacidade intelectual e sua dedica-
quadro desfavorável que constitui uma das maiores ção às causas da Igreja, Dom Couto seria guindado
vergonhas nacionais, que submete miihões de pes- a Reitor do Conventinho, função que iria ocupar com
soas a condições subumanas de existência. Contra extrema competência entre os anos de 1965 e 1968.
essa realidade injusta e perversa, é preciso não ape- Sua ascensão na Igreja foi notável. Dom Couto
nas proceder à construção de um grande número de foi nomeado Bispo Coadjutor em 1974 pela Bula
unidades habitacionais, mas organizar mecanismos Pontifícia, recebendo a ordem nação episcopal no
seguros para atender à crescente demanda por fi- dia 18 de agosto de 1974 e assumiria o governo da
nanciamento de imóveis. Diocese de Taubaté em 5 de maio de 1976, consti-

Este, com certeza, é o propósito do Governotuindo-se no quarto bispo diocesano do Município.
ao enviar para o Congresso Nacional o projeto de lei O querido e saudoso pastor deixa toda uma
que cria o Sistema de Financiamento Imobiliário - vida em prol da Igreja Católica Apostólica. Lendo
SFI, como instrumento complementar do Sistema Fi-sua biografia, observamos que em 1947 dava o seu
nanceiro da Habitação. ingresso no Seminário Sagrado Coração de Jesus

Ao concluir, manifesto, então, a expectativa ~~ de Corupá, Santa Catarina, onde cursaria o colegial.
que o referido projeto venha a permitir realmente 'a Em 29 de outubro de 1950 foi aceito como postulan-
redução das taxas de juros, com base nos estímu'los tE! na Congregação, fez o noviciado em 51 e, em 2
oferecidos para o desenvolvimento do mercado' de de fevereiro de 1952: seus primeiros votos. Cursou
créditos imobiliários, incluindo a adoção prátJcas e dois anos de·Filosofia, em Brusque, Santa Catarina,
dispositivos que diminuem o risco do credor. e licenciou-se em Teologia pela Universidade Grego-
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riana, em Roma, onde, em 10 de abril de 1955 fez
sua profissão perpétua, recebendo todas as ordens
sacras, inclusive o presbiterato. Em 1960, termina
dos os estudos, retornou ao Brasil, iniciando no ano
seguinte seu magistério, em Taubaté. Lecionou Teo
logia Moral e Direito Canônico. Foi ainda membro da
Comissão de Revisão das Constituições de sua
Congregação, participando como delegado da Pro
víncia Brasileira Meridional.

Acometido de problemas de saúde, após sofrer
um enfarte há 18 anos, Dom Couto faleceu no dia 30
de julho. Vale dizer que, por conta da enfermidade,
Dom Couto renunciou ao Bispado em 1981. Mesmo
assim, com o corpo parcialmente paralisado, seu
amor e sua fé deram-lhe forças para prosseguir a
atender aos fiéis, celebrar missas e a lecionar Teole
gia, "sendo um exemplo de bondade e sabedoria
para todos nós", na avaliação de Dom Murilo Krie
ger, que foi seu aluno na década de 60.

À celebração da missa de corpo presente, na
despedida de Dom Couto, compareceram mais de
100 sacerdotes, assim como os Bispos de São José
dos Campos, Dom Nelson Westrup, e de Lorena,
Dom João Hipólito, o Arcebispo Metropolitano de
Florianópolis, Dom Eusébio Scheid. A tocante ceri
mônia foi presidida pelo Bispo diocesano de Tauba
té, Dom Carmo João Rhoden.

Neste momento, de profunda consternação
para todos nós, que aprendemos a admirar Dom
Couto, nossos mais sentidos pêsames a seus fami
liares e amigos, em especial da Congregação do Sa
grado Coração de Jesus. A Igreja, com certeza, per
deu um de seus mais cultos membros, que honrou e
valorizou a representação religiosa.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, tam
bém faleceu no dia 26 de julho último, na cidade de
Taubaté, o jornalista José Pedro Saturnino, aos 83
anos; 60 dos quais dedicados à imprensa local e re
gional. Concomitantemente ao trabalho jornalístico,
Saturnino atuou na CTI, a Cia. Taubaté Industrial, in
dústria pioneira da região do Vale do Paraíba.

José Pedro Saturnino nasceu na cidade de Re
denção da Serra, onde a CTI, indústria têxtil cente
nária e modelar, infelizmente extinta, possuía uma
usina, que gerava energia elétrica para movimentar
seus teares e maquinários.

Félix Guisard, fundador da CTI, conheceu Sa
turnino muito jovem, na velha Redenção da Serra, e
o levou para Taubaté. Na velha indústria ele faria
~arreira, até aposentar-se em um cargo de desta
que. Ao mesmo tempo, escrevia para diversos jor
nais, como Nossa Terra, CTI Jornal, O Momento,

Diário do Vale do Paraíba, Correio do Vale do Paraí
ba, A Tribuna Esportiva, A Tribuna, Diário de Tauba
té e A Voz do Vale do Paraíba, fazendo dupla com
outro jornalista de escol, Waldemar Duarte.

Atuou com o mesmo brilho e profissionalismo
no rádio taubateano, notadamente no programa Rá
dio Esportes Difusora. Em 1943, com sua rara visão,
fundou a ACET - Associação dos Cronistas Esporti
vos de Taubaté, entidade que até hoje encontra-se
em plena atividade, atualmente sob a presidência do
radialista Ariovaldo Leite.

Membro atuante da comunidade tuabateana,
Pedro Saturnino participou e colaborou com inúme
ras entidades e associações civis, esportivas e reli
giosas e orgulhava-se de ser sócio honorário do Ro
tary Club Taubaté-Oeste.

A morte de Saturnino foi muito sentida em Tau
baté e toda a região, por conta do carinho que a po
pulação tinha para com ele. Seu velório, com missa
de corpo presente, deu-se na Capela da Ordem Ter
ceira de Taubaté, por onde passou uma legião de
amigos e velhos companheiros do jornalismo, da CTI
e dos movimentos religiosos e sociais. Seu sepulta
mento foi marcado pela emoção, na certeza de que
perdia a região um de seus mais queridos filhos.

José Pedro Saturnino deixa viúva a srª Maria
Ribeiro Saturnino e as filhas Doroty e Luzia, a quem
encaminhamos nossos mais profundos e sentidos
pêsames.

No livro A Imprensa Taubateana, o saudoso
pesquisador e historiador local, Antonio Mello Júnior,
assim escreveu acerca da personalidade de Pedro
Saturnino:

José Pedro Saturnino é uma das mais
C"ompletas expressões do jornalismo tauba
teano, perspicaz, inteligente, estudioso;
nada escapa de sua sagacidade. Numa ati
vidade ímpar, desdobra-se e sabe encontrar
tempo para, representando a imprensa, es
tar presente em quase todas as reuniões e
festividades para as quais é convidado. As
seções permanentes publicadas nos jornais,
por ele assinadas, são vivamente procura
das, lidas e apreciadas.

Nossa expectativa é no sentido de que todo
seu material publicado na imprensa, como a famosa
coluna Murmúrios e Comentários, possa vir a ser ca
talogado e sistematizado, para posterior publicação
em forma de livro. Trata-se de um material de rarfs
simo valor jomalístico e histórico, que precisa ser co
locado ao alcance das novas gerações, para conhe
cimento da nossa história, principalmente das cida-
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des de Taubaté e Redenção da Serra, e da CTI, a indiretamente as atividades criminosas, que livre-
primeira fábrica taubateana e de todo o Vale do Pa- mente, sem obstáculos, já botaram a mão em mais
raíba. de 4 milhões de reais somente em 97. A atitude do

Era o que tinha a dizer. Governador é mais uma demonstração da sua ob-
O SR. VÂNIO DOS SANTOS (Bloco/PT - SC. sessão em transformar o Estado de Santa Catarina

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, numa terra arrasada. Além de não cuidar da segu-
Sr.ªs e Srs. Deputados, a Assembléia Legislativa de rança e de ampliar a dívida pública, emitindo títulos
Santa Catarina, depois de um longo e intenso pro- ou antecipando receitas orçamentárias, sujeita o pa-
cesso de negociação, aprovou por unanimidade, trimônio estatal ao desmonte e à privatização frente
projeto de lei estabelecendo condições mínimas e ao colapso das contas públicas. O veto do Governa-
necessária para o funcionamento seguro dos esta- dor mostra que o processo do seu impeachment é
belecimentos bancários. A iniciativa buscou comple- justo. O Governador agrava o rol de crimes, de res-
mentar lei federal sobre o assunto e municiar a cida- ponsabilidade ao virar as costas ao Legislativo e
dania catarinense do instrumento legal capaz de desprezar a vontade expressa de mais de de 60.000
uma ação pró-ativa contra o crescimento de assaltos populares que subscreveram em apenas dois dias a
aos bancos. exigência por uma política estadual de segurança

O consenso estabelecido na aprovação desta bancária.
lei é resultado do amadurecimento da consciência Por isso, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputa-
social e política do legislador catarinense sobre a ne- dos, queremos destacar o êxito da atividade que
cessidade de se antecipar aos assaltos, evitá-los e realizamos hoje pela manhã, na Comissão de Finan-
garantir a integridade da vida humana para todos os ças e Tributação, onde contamos com importantes
que lidam ordinariamente com a circulação da moe- contribuições da Confederação Nacional dos Bancá-
da: bancários, vigilantes, transportadores de valores rios (CNB/CUT), a Federação Nacional dos Bancos
e clientes. (FENABAN), Confederação Nacional dos Vigilantes,

O Governador do Estado, Sr. Paulo Afonso Departamento Estadual dos Bancários de Santa Ca-
Vieira, vetou integralmente a proposta sob alegação tarina (DEB/CUT), Confederação Nacional das Em-
de inconstitucionalidade, de impossibilidade legal da presas de Transportes de Valores e Ministério da
Unidade da Federação propor uma ordem jurídica Justiça, que nos auxiliam na elaboração do relatório
sobre matéria já editada pela União. ao Projeto de Lei nQ 50/95, que permitirá uma atuali-

Gostaria de tecer duas observações. Primeiro, zação global da legislação federal e abrindo pers-
é bom resgatar que o PMDB, partido do Governador, pectivas para que iniciativas locais e estaduais com-
outorgou, através do Prefeito Luiz Henrique, em ponham uma política nacional articulada de seguran-
Joinville, lei municipal extremamente ampla para, ça bancária. Esta é a nossa luta, contra a violência e
além da Lei Federal nº 7.102, dotar aqlôsle Município por uma política de segurança preventiva.
catarinense das condições de segurança necessá- O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE.
rias e convenientes para os cidadãos locais. Em se- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gundo lugar, lembremos que o Governador, que su- Sr"s e Srs. Deputados, acompanho sempre com
põe a inconstitucionalidade, não vacilou um minuto muito interesse os assuntos relacionados com o se-
sequer na usurpação da Constituição Federal quan- tor de transporte, em especial o rodoviário, não tão-
do fraudou a emissão de títulos públicos, contratou o somente pela minha formação de Engenheiro Rodo-
Banco Vetor sem licitação e depois, desviou os re- viário, mas também pelo desejo de colaborar com
cursos dos precatórios, que deveriam estar vincula- este segmento durante a atividade parlamentar.
dos constitucionalmente, para engordar o caixa do Desta feita trago à consideração dos nobres
Governo Estadual. A decisão do Sr. Paulo Afonso Parlamentares, uma questão de extrema relevância
abdica irresponsavelmente de honrar suas promes- que vem ocorrendo dentro do DNER. Trata-se dos
sas em garantir a segurança pública e nega a possi- constantes atrasos e inadimplências desse departa-
bilidade de complementação de uma legislação fe- mento junto às empresas que realizam obras rodo-
deral caduca e ineficaz: o Governador se omite e viárias. Na realidade, esses atrasos e inadimplências
corrobora para O· financiamento e a reprodução do são decorrentes da falta de repasses financeiros,
crime. Isto mesmo, ao facilitar os assaltos aos ban- pelo Tesouro Nacional, ao DNER em valores sufi-
cos, por não impedi.los, o Governador fragiliza física cientes para o pagamento de obras de emergência e
e psicologicamente a vida de muitos e subvenciona também do chamado restos a pagar de 1996. .
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Esta situação, que já perdura algum tempo é nem outro imóvel na cidade, pode habilitar-se. A no-
preocupante não apenas para as empresas do setor, vidade está em que acabou o sistema de inscrição.
mas também para a sociedade em geral, na medida Basta que o interessado procure imediatamente uma
em que a desativação de uma obra, por falta de conti- das agências da instituição.
nuidade de pagamento, gera desemprego num setor No caso da Carta de Crédito Associativa, as re-
que tem como característica, empregar muita mão-de- gras são as mesmas da Carta FGTS. A diferença re-
obra, além de aumentar o custo final da obra. side em que o financiamento é liberado para grupos

O setor de obras rodoviárias, de importância vi- de até cem pessoas, após projeto de construção de-
tal para o País, há dez anos respondia por 8,5% do vidamente aprovado pela CEF. De forma mais restri-
PIB e atualmente não representa nem 1%, o que ta, para quem ganha mais de doze salários mínimos,
bem retrata a atual situação e mostra a descapitali- há a Carta de Crédito CEF, disponível hoje somente
zação do setor. para quem se inscreveu no fim do ano passado.

No momento em que o Governo anuncia à Na- No que respeita à iniciativa privada, Srs. Depu-
ção a prioridade nas restaurações das rodovias na- tados, o impulso dado pelo Governo vai ser funda-
cionais, a atual situação financeira do DNER é in- mental para a retomada do processo. A flexibilização
compatível com este objetivo e impede que esse ór- das regras para os consórcios imobiliários é muito
gão consiga realizar o seu planejamento de obras. bem-vinda: será permitida a formação de grupos

Portanto, é preciso urgentemente uma ação do para compra, construção ou reforma de imóveis resi-
Exmº Sr. Ministro dos Transportes junto aos seus denciais e comerciais, bem como dilatação do prazo
pares da Fazenda e do Planejamento, no sentido de para quitação do débito.
viabilizar recursos financeiros para o DNER de forma As construtoras também se preparam para am-
que esse órgão possa cumprir suas metas. pliar o número de produtos por elas oferecidos. Me-

Era o que tinha a dizer. rece registro o fato de o comprador poder optar pelo
O SR. CANDINHO MATTOS (PSDB - RJ. Pro- financiamento direto com o incorporador ou pelo Sis-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e tema Financeiro da Habitação, por intermédio de ins-
Srs. Deputados, deter a propriedade de um imóvel é tituições financeiras.
sonho de dez entre dez brasileiros, pois possuir casa Da mesma sorte, espera-se que o lançamento
própria é sinônimo de paz no presente e tranqüilida- do "poupanção" da CEF leve os bancos privados a
de para programar o futuro. No passado, ficam as adotar produtos semelhantes nos próximos meses.
batalhas travadas para a aquisição do bem. Além disso, a tendência de queda dos juros, devido

Consideradas as deficientes políticas públicas à estabilidade econômica, permitirá a captação de
para a obtenção de moradia, empreendidas pelos um maior volume de recursos, que, por sua vez, re-
governos anteriores, pode considerar-se herói o ci- troalimentará as linhas de crédito.
dadão que conseguiu vencer as inúmeras barreias e Sr. Presidente, essas são apenas pinceladas
comprou sua casa. Por outro lado, o crescimento po- acerca do que se pretende realizar no mercado imo-
pulacional desordenado veio piorar o já deficitário biliário. Projeto de lei que cria o Sistema Financeiro
setor habitação. Imobiliário - SFI, a ser gerido totalmente peja iniciati-

Agora, o Governo Federal, após a hercúlea guer- va privada e que dará maior liberdade aos bancos
ra empreendida para controlar a inflação, anuncia um para fixar prazos e taxas de juros, foi enviado ao
pacote de medidas alvissareiras. O mercado imobiliário Congresso Nacional.
tomará novo fôlego com a criação de mais linhas de Cabe-nos incluir na iniciativa governamental as
crédito oficiais e com a volta dos empréstimos do setor modificações que consideramos necessárias, sem
privado. A Caixa Econômica Federal lançou recente- ter de parte que o Brasil estará crescendo verdadei-
mente a Poupança de Crédito.Imobiliário - PCI, já bati- ramente na medida em que a riqueza nacional rever-
zada de "poupanção". O candidato ao financiamento ter em benefício de seus filhos, que se verão, dentre
fará depósitos mensais por um ano e poderá obter em- outras necessidades, aptos a adquirir um lar.
préstimo de até 100% do valor do imóvel, que será Era o que tinha a dizer.
efetivado, mediante sorteio, até doze meses após ,o O SR. DÉRCIO KNOP (Bloco/PDT - SC. Pro-
cumprimento da carência. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e

A Carta de'Crédito FGTS eóutràmodalidade'já Srs. Deputados, o candidato à Presidência da Repú-
oferecida pela CEF: quem possui renda de até doze blica' Fernando Henrique Cardoso adotou a mão
salários mínimos e não tem financiamento do banco, aberto como símbolo das metas prioritárias de seu
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Governo. Em um dos dedos, a educação. Levou
para a Pasta um Ministro de comprovada competên
cia e seriedade, o que fez prever para a área um
progresso substantivo. Mas, agora, passados dois
anos e meio de empossado, mostra a mão fechada
à educação. Explico por quê.

O Ministério da Educação e do Desporto, emi
tiu, a 3 de março último, a Resolução nº 3, do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
que estabelece critérios de distribuição das verbas
do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental - PMDE. Trata-se de recursos
destinados às escolas de ensino fundamental das
redes estaduais, do Distrito Federal e municipal de
ensino fundamental, e organizações não-governa
mentais sem fins lucrativos dedicadas à educação
especial.

O programa, sem dúvida, tem tudo para dar
certo, pois faz com que o dinheiro vá direto para o
Município, e seu uso seja fiscalizado pela comunida
de. Já é comum, durante A Voz do Brasil, o anúncio
dos Municípios contemplados, para que, em cada
um deles, um conselho discuta e decida sobre sua
aplicação.

O problema agora é que, segundo essa resolu
ção do FNDE, deixam de ser auxiliadas com a verba
federal as escolas de ensino fundamental com me
nos de 21 alunos, o que demonstra, se não má von
tade, no mínimo, desconhecimento da realidade na
cional, ao menosprezar essas pequenas escolas,
que, na sua quase totalidade, se encontram nas zo
nas rurais.

Trago o caso conci3to de Santa Catarina, que
certamente se repete em outras unidades da Fede
ração. À primeira vista, numa análise superficial, po
derá até parecer razoável essa exclusão, pois quem
não conhece a realidade, poderá imaginar que não
valha a pena manter em funcionamento uma escola
com vinte alunos ou menos. Mas a verdade é que,
dependendo da localização, essas serão as escolas
mais importantes para o Município e para o Estado.

Os números comprovam. Em Santa Catarina,
segundo levantamento da Secretaria de Educação,
existiam, no ano passado, 3.807 escolas nessa cate
goria, ou seja, com até vinte alunos, atendendo, no
total, 44.757 crianças todas elas, portanto, sem os
lacursos do PMDE para este ano.

A saída que elas vêem encontrando para tentar
se enquadrar nas normas do FNDE é a "nucleação",
ou seja, a fusão de uma ou mais escolas para que,
assim, tenham mais de 21 alunos e possam fazer jus
aos recursos federais. Porém, essa saída, longe de

se tornar uma solução, acarreta, na verdade. um
agravamento do problema.

As pequenas escolas rurais são sempre distan
tes entre si, e por isso não é raro que as crianças te
nham de caminhar vários quilômetros até elas. Ora,
quando duas, três ou quatro se fundem, o resultado
óbvio é que apenas os alunos de uma delas conti
nuam morando à mesma distância da escola, mas
os da outra, ou das outras duas ou três, sempre aca
bam mais distantes ainda da escola.

Ou seja, a "nucleação" torna-se apenas mais
um incentivo à evasão escolar na área rural, que,
como sabemos, já é bem grande, dada a necessida
de de a criança trabalhar na roça para ajudar a famí
lia. O que é preciso fazer é justamente criar meios
para facilitar a ida da criança à escola, e não o con
trário, empecilhos, como este, decorrente da medida
tomada pelo FNDE.

Assim, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
apelo ao Sr. Ministro da Educação e do Desporto, não
só em nome do meu Estado, mas também em nome
de todos os alunos da área rural de todo o País, que
estão sendo do mesmo modo prejudicados por uma
resolução formulada sem maior cuidado.

Apelo semelhante já foi enviado ao Ministro Pau
lo Renato Souza, pelo Doutor Gercino Gérson Gomes
Neto, Coordenador do Centro das Promotorias da In
fância do Ministério Público de Santa Catarina, que
congrega 83 Promotorias da Infância e Juventude, e
certamente o Sr. Ministro já .terá, a esta altura, recebi
do apelos semelhantes de outras partes"do País.

Afinal, a Resolução nº 3, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, além de representar
uma quebra do compromisso expresso na mão es
palmada, não fez mais do que tornar letra morta a
Constituição Federal, que define a educação como
"direito de todos e dever do Estado" (art. 206), que
garante "igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola" (art. 206, I), e que determi
na que "os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil" (art. 211,
§ 12), apenas para citar algumas disposições.

Contamos eu, os catarinenses e todos os bra
sileiros da área rural, com o bom senso do Governo
Federal, esperando que o erro seja urgentemente re
parado, pois o erro é próprio do homem, mas desu
mano será se esse erro persistir, acirrando ainda
mais o problema da educação de nossas crianças
do campo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
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Srs. Deputados, há dias, em entrevista à imprensa, o que me elegeram, chego a votar contra algumas pro·
Presidente Fernando Henrique Cardoso pediu aos postas do Governo. Mas jamais nego, como fez re-
seus adversários políticos que façam oposição a ele centemente o Sr. João Pedro Stédile, em entrevista
e ao seu Governo, e não ao Brasil. à revista Veja, de 6 de agosto último, os enormes

O Presidente da República tem razão quando benefícios gerados pelo Plano Real para a popula-
faz tal apelo. A oposição política é bem-vinda e ne- ção, principalmente para as pessoas mais carentes.
cessária, mas deve estar embasada na crítica cons- Nesta entrevista, o líder do MST afirma, entre outras
trutiva, no bom senso e no espírito patriótico; jamais coisas, que o Presidente Fernando Henrique Cardo-
em alicerces maniqueístas. so vai entrar para a História como o que mais agra-

O maniqueísmo é, conforme a história demons- vou a questão social no Brasil.
tra, instrumento dos radicais, dos adeptos do quanto Ora, esta crítica é injusta e completamente in-
pior melhor, dos inimigos do diálugo e, conseqüente- fundada. Trata-se de um jeito raivoso, desprovido de
mente, da democracia. É, enfim, o sentimento co- maturidade política, de se fazer oposição política. O
mum dos tolos, dos donos da verdade daqueles que, líder do MST se parece, no fundo, com alguns buro-
julgando-se predestinados, só conseguem fazer his- cratas do Poder Público. Enquanto grande parte da
tória quando provocam holocaustos. burocracia oficial se preocupa com números, esque-

A crítica e a oposição não podem, no mundo cendo-se dos direitos da cidadania do povo, o Sr.
civilizado, ser frutos da ira, do preconceito e do re- João Pedro Stédile revela uma visão idêntica a do
vanchismo. Mister Magoo, personagem da Disney que não en-

Lamentavelmente, têm sido estas as principais xerga nem o próprio umbigo.
características da atuação de algumas pessoas que Sem camuflar os grandes problemas nacionais,
fazem oposição ao atual Governo brasileiro. O mais deixando clara a necessidade do leme que guia o
irado, preconceituoso e ravanchista é, possivelmen- Real e aponta na direção de medidas que os solu-
te, o líder do Movimento dos Sem-Terra, o econo- cionem, é oportuno também proclamar os avanços
mista João Pedro Stédile, que não esconde de nin- conquistados durante este Governo.
guém seu principal objetivo: derrubar o modelo eco- Vamos destacar alguns destes avanços: a in-
nômico vigente. fiação atual apresenta o mais baixo nível dos últimos

Até aí tudo bem. É legítimo seu direito de lutar quarenta anos. Em 1996 realizamos eleições pacífi-
por suas idéias e de conseguir implantá-Ias com a cas, em que 100 milhões de conterrâneos elegeram
conquista do poder. O problema são os métodos que novos Prefeitos e Vereadores. Nos últimos doze me-
ele prega para alcançar seus objetivos. Seus convi- ses os brasileiros compraram 1,7 milhão de automó-
tes para que a população de excluídos invada esco- veis, 4 milhões de geladeiras e 9 milhões de televi-
las, terras e até supermercados nada mais são do sores. No ano passado, nossas exportações a des-
que incitação ao crime e à desordem. peito do câmbio sobrevalorizado e do Custo Brasil

Ninguém bem-intencionado e de boa índole (que continua pesando muito) beiraram a casa dos
pode negar a necessidade urgente de o País come- US$50 bilhões, contra pouco mais de US$30 bilhões
çar, já, a quitar sua vergonhosa dívida social. A re- há apenas cinco anos. O volume de vendas dos su-
forma agrária, a construção de mais moradias popu- permercados aumentou 22% de julho do ano passa-
lares, a melhora da saúde e do ensino público, a re- do a idêntico mês deste exercício, enquanto seus
cuperação e ampliação dos transportes coletivos e preços se mantiveram praticamente estáveis. Ou
segurança pública mais eficiente são anseios popu- seja, a população está comendo mais e melhor.
lares legítimos, que precisam ser viabilizados atra- Além disso, o Brasil realizou significativos
vés de medidas corajosas e imediatas. avanços na educação. Já conseguiu privatizar quase

Os Anais desta Casa provam que, mesmo per- duas dezenas de estatais. Iniciou a modernização da
tencendo à base parlamentar de apoio ao Governo, máquina administrativa, embora ainda há muito o
venho ocupando esta tribuna com grande freqüência que se fazer neste setor. Reformulou a tributação
para denunciar os equívocos do atual plano econô- agrária, de maneira a abrir caminho para uma refor-
mico, notadamente na área social. Concordo, por ma no campo muito mais ampla do que jamais so-
exemplo, em que o desemprego e os juros absurdos nhada por todos os movimentos de sem terras das
são, hoje, a grande chaga do Plano Real. últimas décadas.

Faço críticas e, para manter-me fiel aos meus É importante destacar que o Brasil fez tudo
princípios e aos ideais de quase cem mil brasileiros isso num clima de absoluta tranqüilidade, dentro da
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ordem constitucional, e não através do crime e da nir nossas prioridades, pensar no bem-eomum e
desordem. continuar alimentando a melhoria do conjunto.

Estes avanços são, porém, insuficientes para o Sem maniqueísmo pode-se fazer. E só imagi-
País romper a fronteira que o separa do Primeiro nar e realmente querer.
Mundo e resgatar a cidadania de grande parte de O SR. ITAMAR SERPA (PSDB - RJ. Pronun-
seu povo. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

Precisamos continuar avançando. Não podemos Deputados, a crise de identidade vivida pelos parti-
parar. Novos e mais difíceis desafios nos esperam. dos de esquerda, adicionada à sua total incapacida-

Temos que reduzir o ainda escandaloso nível de de promover alternativas racionais de crescimen-
de sonegação e omissão fiscal, de forma a diminuir to econômico e social que se contraponham ao cha-
a absurda carga tributária paga por poucos e, simul- mado modelo neoliberal, possibilita a discussão do
taneamente, também elevar a arrecadação. conceito de fidelidade partidária fora do âmbito do fi-

siologismo. Apontado com solução moralizadora, tal
O processo de privatização não pode, em ne-

princípio estabelece que nenhum Parlamentar eleito
nhuma hipótese sofrer qualquer tipo de interrupção,

pelo voto direto possa contrariar as orientações do
pois é imprescindível tirar o Governo do ramo de seu partido, sob o risco de perda de mandato. Pode
gestão de empresas que certamente nunca foi sua

ser um ato de justiça contra aqueles que negociam
vocação, dotando o Poder Público de recursos adi-

votos por cargos ou dinheiro. O mesmo não pode
cionais que vão permitir a redução do seu nível de

mos dizer daqueles que, diante de pressões partidá
endividamento. Está mais do que na hora de o Po-

rias irresponsáveis, optam por servir quem de fato é
der Público concentrar suas atenções no seu papel dona do seu mandato: o eleitor.
fundamental, de árbitro e estimulador do desenvolvi-
mento econômico e social. O desligamento do Governador Vitor Buaiz do

Partido dos Trabalhadores mostra o descompasso
O País deve, neste contexto, repensar e refor- ideológico que existe entre a realidade e o pensa-

mular o funcionamento do emperrado e arcaico sis- mento apegado ao passado, que já mudou, de lide-
tema judiciários em busca de justiça no verdadeiro ranças que não conseguem ver a realidade da socie-
sentido da palavra, que entre outras coisas, significa dade do conhecimento do novo milênio. Eleição é a
colocar atrás das grades os corruptos, os sonegado- arte do convencimento, numa feira onde todos ven-
res e os larápios de colarinho-branco. dem as mesmas mercadorias. Do PT ao PPB, edu-

Outra medida inadiável é a intensificação dos cação, saúde, habitação e trabalho são oferecidos
esforços para baixar o já notório Custo Brasil, como ao eleitor numa bandeja de prata, sem deixar claro
forma de melhorar nossa competitividade internacio- os sacrifícios que serão impostos à sociedade para
nal e liberar o nosso potencial econômico, elevando, sua obtenção, caso isso fosse possível.
ao mesmo tempo, o salário real dos trabalhadores. Distinguir sinceridade de demagogia não é ta-

Da mesma forma é fundamental continuai" in- refa que cabe aos partidos políticos, mas aos candi-
vestindo na melhoria da educação básica, através datos que estão diante das telas de TV, rádios e pa-
do treinamento de professores, da concessão de Ianques. O eleitor brasileiro ainda vota em pessoas e
maior autonomia para cada escola, permitindo que não em legendas. A eleição de Vitor Buaiz pertence
elas se envolvam mais com as suas comunidades. ao povo do Espírito Santo que o consagrou nas ur-

Todas estas providências devem estar acopla- nas. Para honrar seus compromissos, Buaiz perce-
das ao cumprimento de uma exigência que a soeie- beu na prática que seria impossível governar dentro
dade brasileira vem fazendo há anos: maior transpa- de paradigmas petistas, já ultrapassados. Como re-
rência, honestidade e, principalmente, maior compe- solver graves problemas sociais com o Estado in-
tência do setor público federal, estadual e municipal. chado por poucos funcionários públicos dignos e de
O Brasil é mais um país mal administrado, com gi- ganho pequeno, e muitos marajás que consomem o
gantescos níveis de ineficiência, roubalheira e des- suado imposto arrecadado do exaurido e exausto
perdício do que uma nação pobre. Poucos países no contribuinte, além de empresas estatais inoperantes
Planeta têm tanto potencial. O que precisamos é pla- e onerosas? Não foi o diretório regional do Partido
nejar bem, executar melhor e cobrar resultados em dos Trabalhadores quem alçou Vitor Buaiz à condi-
todas as frentes. ção de Governador.

É claro que a lista de desafios poderia continuar Ao desligar-se do PT, pelos motivos que co-
sendo citada por muito tempo. Mas o importante é defi- nhecemos, o Governador capixaba deveria perder o
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seu mandato? Mesmo que a reforma eleitoral não te- O SR. JOÃO MENDES (PPB - RJ. Pronuncia
nha abrangência sobre o Executivo, a Deputada Fe- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
deral Beth Mendes, que contrariou a orientação do Deputados, os problemas e deficiências do sistema
seu partido ao votar em Tancredo Neves no Colégio educacional brasileiro têm se tornado cada vez mais
Eleitoral, seria expulsa da Câmara mesmo tendo pres- profundos e sérios, cada vez mais claros e eviden-
tado relevante serviço em favor da restauração plena teso Tanto é assim que não são mais apenas os pro-
da democracia? E nesta legislatura, os Deputados do fessores ou os especialistas em educação que têm
PPB que votaram a favor da emenda da reeleição dei- falado sobre o assunto. Multiplicam-se, nos meios de
xariam o cargo por terem dado uma ducha fria nas pre- comunicação, notícias, entrevistas e artigos de rep-
tensões de seu líder à Presidência? São questões que resentantes de diferentes setores da sociedade bra-
precisam ser muito bem esclarecidas, uma vez que si/eira que tratam dos males da educação nacional.
podem comprometer a liberdade de cada Parlamentar Recentemente, empresários têm se dirigido à opi-
de votar de acordo com a sua própria consciência. nião pública para afirmar a necessidade de uma mu-

No terceiro ano do Plano Real, vivemos situa- dança total no sistema de ensino do País e, mais
ções inimagináveis como índices negativos de infla- ainda, para afirmar a responsabilidade do Estado
ção. Investimentos estrangeiros estão sendo feitos para com a educarão básica.
no Brasil, propiciando a abertura de novas frentes de A tomada de consciência da sociedade brasi-
trabalho, além de estimular a competitividade do setor leira sobre suas dificuldades educacionais tem moti-
industrial nacional. As camadas mais pobres da socie- vado importantes iniciativas da imprensa, tal como a
dade estão comprando bens de consumo e alimenta- série de reportagens e artigos que está sendo publi-
ção a baixo custo, uma verdadeira revolução na base cada pelos jornais. Desde o início deste ano dele re-
da pirâmide social. Quase todos os 513 deputados fo- tiramos vários dos dados e informações que esta-
ram eleitos com discursos que se transformaram em mos utilizando nesta nossa manifestação.
prática neste Governo. A bancada do PPS demonstra Os dados relativos ao analfabetismo e aos
maturidade em reconhecer os esforços do Presidente anos de escolaridade no Brasil são realmente estar-
Fernando Henrique Cardoso, porque possui líderes recedores.
que colocam o Brasil acima de disputas pelo poder. E De acordo com os critérios oficiais, são, hoje,
reconhecem que existe hoje um ente que nos controla 26 milhões de brasileiros analfabetos, na população
a todos, o cidadão consciente. com 15 anos ou mais. São pouco mais de 18% da

Em contrapartida, como fica a situação do De- população adulta. Mas o que são estes critérios ofi-
putado ou Senador que, diante da realidade de de- ciais? É o critério adotado pela Unesco, em 1958,
senvolvimento decorrente das políticas aplicadas segundo o qual alfabetizado é quem for capaz de ler
pelo Governo, se vê atrelado a uma executiva nacio- e escrever um bilhete simples. Vários estudiosos do
nal míope ou por uma liderança que coloca interes- assunto consideram este critério insuficiente, pois
ses pessoais acima do bem- comum? O princípio da não basta ler alguma coisa; é necessário avaliar se o
fidelidade partidária, para se tornar viável, deve levar indivíduo tem acesso à cultura.
em conta os anseios do eleitor e a contrapartida de Desde 1978, a Unesco tem trabalhado também
partidos fortes. Sem este princípio, um Parlamentar com um outro critério, mais exigente, de analfabeto
vale apenas como peça num tabuleiro para determi- funcional. Assim, é analfabeto quem não é capaz de
nar o número de ministérios ou cargos no segundo se valer da leitura, escrita e aritmética para seu pró-
ou terceiro escalão que caberá a cada partido políti- prio desenvolvimento e de sua comunidade. Assim,
co. Como não são admitidas dissidências, grandes pesquisadores de serviços de estatísticas educacio-
bancadas terão o poder de transformar um governante nais e educadores estabelecem que quatro anos de
eleito legitimamente em refém de vontade e interesses. estudo é o mínimo para que os indivíduos sejam

O Congresso Nacional dispõe de instrumentos considerados alfabetizados, sem o perigo de regres-
capazes de punir Parlamentares que não dignificam são. De acordo com um critério como este, o número
seus mandatos. A fidelidade partidária, como meca- de analfabetos no Brasil atinge 60 milhões de pessoas.
nismo inibidor da liberdade de ação e consciência, Mesmo assim, o critério de analfabeto funcio-
não pode punir com a perda de mandato um repre- nal da Unesco ainda é questionado por professores
sentante eleito pelo cidadão que será nesse caso o especializados no assunto. Para o Prof. Alceu Ferra-
cassado. ri, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

Era o que tinha a dizer. por exemplo, o analfabeto funcional seria uma coisa
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no meio rural e outra no urbano. Na cidade, um crité- segundo o MEC, só 20% dos alunos matriculados na
rio possível seria considerar alfabetizado quem tives- 1ª série chegam à 4ª do 1º Grau.
se o 1ºGrau completo. A própria taxa de atendimento escolar é variá-

As conseqüências do analfabetismo não se fa- vel conforme a região brasileira: se 82% dos brasilei-
zem sentir apenas no que se refere ao exercício ple- ros entre 7 e 14 anos estão estudando, apenas 70%
no da cidadania. Carlos Eduardo Uchoa Fagundes, das crianças nordestinas desta faixa de idade estão
Diretor da Fiesp, constata que, na indústria, o analfa- na escola, enquanto no Sul são 84%, no Sudeste 85
betismo eleva os índices de acidentes e de quebra e no Centro-Oeste 87%.
de equipamentos. Ao mesmo tempo, faz cair o índi- Em um mesmo Estado como São Paulo, a taxa
ce de produtividade. Por estas razões, conclui que o de evasão e repetência varia entre as escolas da
empresariado brasileiro está sentindo a necessidade rede estadual de 7,5% até 53%, conforme a localiza-
de educar os trabalhadores. ção e as condições da escola, conforme a clientela

Embora o número relativo de analfab~tos tenha atendida, conforme vários fatores não tão fáceis de
diminuído no Brasil de 56%, em 1940, para 33% em apontar e mensurar. Mais do que isso. A reversão
1970 e para 18% em 1989, o Brasil ainda ocupa um dos índices da "República da Ignorância" é condição
trágico lugar entre vários países do mundo. Enquan- imprescindível para a construção da cidadania plena
to em 1990, sobre a população total, o Japão e a para toda a sua população, pois, hoje, às portas do
França têm 1% de analfabetos; os Estados Unidos século XXI, o Brasil mantém metade de sua popula-
têm 4% a Argentina tem 5%; o Chile tem 6%, o Bra- ção como cidadãos de segunda classe. Mas não é
sil tem 21 %, ficando à frente somente de países apenas para superar a pré-história de cidadania que
como a índia, que tem 59% de analfabetos sobre a é necessário priorizar, de fato, a educação. É para o
totalidade de sua população. próprio desenvolvimento econômico. Não é mais

Além dos dados sobre o analfabetismo, as in- possível produzir e crescer com mão-de-obra abun-
formações relativas aos anos de escolarização dos dante e qualificação. No mundo da terceira revolu-
brasileiros podem atestar nossas dificuldades en- ção industrial, os novos e inexoráveis padrões de
quanto País que pretende se tornar rapidamente tecnologia exigem um trabalhador mais preparado e
competitivo no exterior. capaz de controlar a qualidade do trabalho, para

Todos os anos, um em cada três estudantes competir com a globalização da economia.
brasileiros de 1º e 2º graus não consegue completar a Enfim, quando falar em competir num mundo
série em que está matriculado, pois abandona a escola cada vez mais tecnologizado, quem pretender tornar
ou é reprovado. Em conseqüência, três em cada qua- o Brasil País competitivo no exterior, e, ao mesmo
tro crianças brasileiras estão atrasadas na escola. tempo, não tratar adequadamente o sistema educa-

Por estas razões é que, embora a taxa de es- cional brasileiro, destinando-lhe a atenção e os re-
colarização entre 7 e 14 anos chegue a 82% da po- cursos necessários, ou estará profundamente enga-
pulação, os indicadores de escolaridade, de anos de nado ou estará mentindo.
estudo da população - seja dos eleitores, seja da O SR. USHITARO KAMIA (PPB - SP. Pronun-
população economicamente ativa - são tão baixos. cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.

Na verdade, o sistema educacional brasileiro é Deputados, venho hoje a esta tribuna para prestar
um funil, onde poucos conseguem passar pelo seu uma homenagem a uma jornalista, escritora, traduto-
gargalo. Entre 1978 e 1989, de cada 100 crianças ra e poetisa nascida no Japão em 28 de outubro de
matriculadas na 1ª série do 1º grau, apenas 11 che- 1921 e radicada no Brasil desde 1934, País que
gam no final do 2º grau e somente 5 ingressam na adotou para viver e amar.
Universidade. Refiro-me, Sr. Presidente, a Mistsuko Kawai,

Entre 15 e 19 anos, a taxa de atendimento esco- que atém de ter publicado dezoito obras de sua au-
lar no Brasil caíra 16,5%. Ou seja, somente um em toria, é atualmente, no Brasil, a principal tradutora de
cada seis jovens, nesta faixa etária, está estudando. obras literárias em Português para o Japonês.
Se 32% foi a taxa média de evasão e repetência no A trajetória da vida da srª Mitsuko Kawai está
Brasil na década passada, este índice é igualmente inteiramente ligada à difusão literária das culturas do
alto, embora diferenciado, nas várias regiões do País. Brasil e do Japão, e, para melhor compreendermos
A taxa de evasão e repetência atinge 48% das crian- sua grande contribuição no intercâmbio cultural entre
ças de Pernambuco, enquanto 34% dos estudantes do os dois países, faz-se necessário citar as principais
Rio Grande do Sul fracassaram na escola. Na Bahia, obras literárias em língua portuguesa traduzidas
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para o japonês; como "A Muralha", de Dinah de
Queiroz; "As Velhas", de Adonias Filho; o épico da li
teratura brasileira "O Guarani", de José de Alencar;
"Os Invasores", de Dinah de Queiroz; a obra consa
grada de Geraldo Dutra de Moraes, "Aleijadinho da
Vila Rica"; o romance "O Mistério do Grande Rio", de
Antonieta Morais; "Chão Bruto", de Hermanni Dona
to; o livro de Shozo Tokutake dedicado às crianças
intitulado "Micolau Matoso da Selva"; os livros de Lia
Campos Ferreira "Amiguinha do Sol" e "Tota e Tus
ca"; o livro de Wilson Jasa "A Rosa e o Poeta"; a pu
blicação "Pantanal" de Ray Knowles e Silvio Esgalha
e a autobiografia de Juscelino Kubitschek.

A compreensão de culturas tão diferentes,
como a milenar japonesa e a de influências várias
como a brasileira, despertaram em Mitsuko a neces
sidade de publicar em Português as antigas lendas
japonesas, escrevendo assim uma obra composta
de sete volumes, intitulada "Lendas do Japão"; publi
cou ainda "Introdução a Guenji Monogatari" e "Sob
dois Horizontes".

Com a mesma preocupação em disseminar no
Japão nossa cultura, publicou em japonês os livros
"Lendas do Brasil 1 e 2", "Pedras Vivas" e uma bio
grafia de Lampião.

Além das publicações descritas, Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, Mitsuko Kawai trabalhou duran
te 45 anos corno redatora e tradutora nos principais
jomais da colônia japonesa radicada em São Paulo, le
cionando inclusive a difícil técnica da tradução.

Sua intensa vida cultural é partilhada nas princi
pais instituições do gênero em São Paulo, onde é mem
bro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da
Academia Brasileira de Literatura Infantil e Juvenil, da
Academia Piracicabana de Letras Municipais do Brasil e
da Ordem Nacional dos Bandeirantes.

Foi agraciada com o Prêmio de Literatura do
Ano pela Associação de Cultura Japonesa, recebeu
do Clube dos Estados a medalha "Euclides da Cu
nha" pela tradução do romance mais antigo do Ja
pão, foi escolhida como a melhor representante na
qualidade de jornalista, escritora e tradutora na lista
anual de trinta mulheres de maior destaque; rece
beu, em 1996, do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo, a medalha "Dom Pedro li", por sua atua
ção no intercâmbio cultural Brasil-Japão, foi eleita
em maio de 1997, pela União Brasileira de Escrito
res como a "Personalidade Cultural Internacional" e
recebeu recentemente a medalha da Sociedade Bra
sileira de Heráldica e Medalhística pelo livro "Sob
dois Horizontes", escrito em homenagem aos oitenta
anos de imigração japonesa no Brasil.

Esta homenagem, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, faço-a não apenas minha, mas de todos
aqueles que acreditam e lutam pela tolerância, ami
zade e desenvolvimento entre os povos.

Era o que tinha a dizer.
O SR FAUSTO MARTELLO (PPB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Prtesidente, Sras.
e Srs. Deputados, um dos pontos mais importantes
para ser sempre discutido nesta Casa é a educação.
A educação de base, a educação secundária, a edu
cação de 3Q Grau e aquela que se busca após a
conclusão da universidade. Não podemos ignorar
que somos um País subdesenvolvido, pois as esta
tísticas sempre nos mostraram essa triste realidade.
Dizer que o Brasil é um País em desenvolvimento é
apenas uma forma mais amena de aceitarmos a
condição de País pobre, que tenta sair da pobreza
através do esforço de seus cidadãos no trabalho.

Pois bem, todos sabemos que a capacidade de
trabalho, a capacidade de produção está diretamen
te ligada à educação. Um país de analfabetos pode
ter um grande contingente de trabalhadores braçais,
preparados para tarefas que não exigem qualquer
especialização. Um país com essa característica
nunca terá condições de se sobressair em nada,
nunca poderá construir para seus cidadãos uma so
ciedade justa e que desenvolva seu potencial de
crescimento. Já um país que investe em educação
está investindo em si próprio, porque a escolariza
ção dos cidadãos permitirá que eles cresçam indivi
dualmente no mercado de trabalho, assim contri
buindo para o crescimento da nação, como um todo.

O Brasil tem ainda 19 milhões de analfabetos,
o que é uma vergonha para um País como o nosso,
que pretende crescer e se desenvolver, para benefí
cio de sua sociedade. E tem, paralelamente, 39 mi
lhões de jovens em escolas públicas e privadas.

Quanto a essa grande massa de analfabetos,
temos a certeza de que essa condição é um dos fa
tores que impedem o crescimento mais rápido da
economia nacional, porque tratam-se de pessoas su
baproveitadas pelo mercado de trabalho, pessoas
que, com alguma escolarização estariam dando uma
maior contribuição ao País e obtendo melhores salá
rios, melhores condições de vida para si próprias e
seus familiares.

Já quanto aos 39 milhões de jovens em escolas,
vê-se nas estatísticas do MEC que a escola pública,
embora atrasada, sem recursos e com um baixo nível
de ensino, ainda abriga a grande maioria dos alunos:
89% dos estudantes do 1Q Grau e 80% dos alunos do
2º grau estão em escolas governamentais. Uma pro-
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porção que era maior em 1980 e que decresceu pre- que tira da maioria da população a oportunidade de
cisamente porque as condições econômicas da po- melhorar de vida.
pulação não mais permitem que muitos pais mante- A escola fundamental - o próprio nome já diz -
nham seus filhos em escolas particulares. é o esteio da vida do cidadão, deveria servir para mi-

As mensalidades dessas escolas cresceram nistrar conhecimentos mínimos a toda a população.
muito mais do que a própria inflação nesse período, Hoje, além de não atingir a toda a comunidade em
com um aumento real de preços que chega a 505%. idade de escolarização, ainda se mostra incompe-

As razões são diversas, e todas elas importan- tente no objetivo de formar uma base mínima sobre
teso Em primeiro lugar, percebe-se que, com a queda a qual o jovem possa construir seu futuro.
da qualidade do ensino público, as escolas particulares O ensino médio, de imensa significação, ainda
passaram a ser o sonho dos pais de classe média, que tem expressão apenas no que se refere ao ensino
pretendem investir o que podem na educação dos fi- profissionalizante, este sim capaz de desenvolver no
lhos. E isso porque somente assim pode-se assegurar jovem as aptidões para certas atividades de nível in-
a esses filhos boas oportunidades quando começarem termediário. Mas estimula-se pouco no Brasil o ensi-
a ingressar no mercado de trabalho. no profissionalizante, exceção feita às escolas técni-

Em segundo lugar, as escolas particulares não cas federais da área agrícola e pecuária, e às inicia-
se acomodaram diante da falência da qualidade do tivas de entidades como o Senac e o Senai, voltados
ensino público. Perceberam que, com a grande com- para a área comercial ou industrial, mas ainda care-
petição existente nos exames vestibulares para in- cendo de maior amparo governamental.
gresso nas universidades, somente os alunos mais Amparo esse que se deve orientar para a
bem preparados estariam em condições de vencer questão salarial do professor, porque, enquanto
seus competidores. Isso levou a um aprimoramento numa das boas escolas privadas se paga algo entre
do ensino particular, com maiores investimentos na 18 e 21 reais por hora-aula, na rede pública paulista
contratação de bons professores, no oferecimento o professor recebe três reais e vinte centavos por
de melhores salários a esses docentes, na aquisição hora-aula
de aparelhamento adequado e moderno aos alunos. E isso em São Paulo, o Estado mais desenvol-
Numa palavra, enfim, procurou-se a melhoria do en- vido e rico da Federação! Imaginem os senhores,
sino privado. Melhoria essa que tem um custo, a jus- então, a situação dos professores das redes públi-
tificar o aumento de 505% acima da inflação nas cas de Estados mais pobres!
mensalidades escolares Os Estados Unidos e a Alemanha, por exem-

Esse investimento compensa quando os pais pio, desenvolveram um sistema de ensino no qual se
têm condições de arcar com o custo de manter os fi- dá prioridade ao ensino básico e de 2º Gráu, pratica-
lhos nessas escolas. E compensa porque nos vesti- mente todo ele público e gratuito, com acompanha-
bulares mais concorridos do País é grande a vanta- mento integral da criança e do jovem, com extensa
gem dos alunos egressos da escola particular. Na carga horária e participação da comunidade na es-
Fuvest, por exemplo, de São Paulo, 70% dOs aprova- cola. Com isso, além de assegurar um ensino de
dos em 1997 são oriundos de escolas privadas e 32% boa qualidade. uniforme, que possibilita o ofereci-
desses aprovados vieram de apenas dez escolas, sen- mento de condições de igualdade entre os cidadãos,
do nove delas privadas e apenas uma pública. deixa-se à iniciativa privada a administração das uni-

a que significa que a escola particular aprova versidades, que podem competir entre si pelo ofere-
mais candidatos aos vestibulares. Pela simples razão cimento de melhores cursos, de maiores níveis de
de que oferece um ensino melhor, mais abrangente, excelência.
mais completo, superior ao das escolas públicas. No Brasil, infelizmente, sucessivos Governos

Mas não é essa a situação ideal, Sr. Presiden- vêm dando prioridade ao ensino universitário (não
te, srªs e Srs. Deputados. O que precisamos ter no necessariamente na qualidade dos cursos, mas na
Brasil é um grande incentivo à educação pública, destinação de verbas do Ministério da Educação),
porque o ensino particular ainda é elitista numa so- deixando o ensino básico em condições precárias e
ciedude de baixos salários. Quem tem mais recursos que não atendem às necessidades de nossas crian-
paga as melhores escolas para crianças que serão ças e jovens.
os melhores alunos, aproveitarão a maior parte das Prepará-los para a vida adulta é a necessidad!3
vagas nas universidades e virão a ter melhores con- que hoje se coloca diante do ensino público: ou ele é
dições de vida no futuro, fechando um círculo vicioso encarado como prioridade pelo Governo, ou então



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23417

seremos condenados à estagnação e à falta de O SR. JORGE TADEU MUDALEN (PPB - SP.
oportunidades de progresso e desenvolvimento. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Este é o alerta que desejamos trazer a esta srªs e Srs. Deputados, após a quebra do monopólio
Casa, porque se não refletirmos com profundidade do gás canalizado proposta de emenda à Constitui-
sobre o assunto, seremos incapazes de julgar o va- ção da qual honrosamente fui relator, cujo relatório
lor de matérias legislativas referentes ao processo fora aprovado com maciça votação em dois turnos
educacional que temos no nosso País. nesta Câmara dos Deputados e no Senado Federal,

Era o que tinha a dizer. em 1995, surgiram interesses alentadores dos inves-
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. tidores para o setor. A viabilização da construção do

Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, srªs Gasoduto Brasil-Bolívia e o contrato de compra de
e Srs. Deputados, o Prefeito de Icém, no Estado de gás natural entre a Petrobras e a YPFB são conside-
São Paulo, procurou-me na semana passada para rados mofas propulsoras de importantes empreendi-
fazer uma reivindicação justa, em nome de todos os mentos na área de geração de energia, com a movi-
comerciantes não só de seu Município, mas no de mentação de grupos nacionais e internacionais para
todos aqueles que estão estabelecidos ao longo da assegurarem concessões na distribuição e na gera-
rodovia BR-153, nos Estados de São Paulo, Minas ção de energia com o uso do gás natural e na im-
Gerais e Goiás, especificamente os das cidades de plantação de usinas termelétricas em vários Estados
Icém e Nova Granada em São Paulo; Fronteira, Fru- do Brasil. As perspectivas são otimistas no tocante
tal, Comendador Gomes, Prata e Centralina em Mi- aos investimentos da iniciativa privada no setor ener-
nas Gerais; e Itumbiara no Estado de Goiás. Eles gético, ora carente de recursos. É importante o apro-
estão preocupados e receosos com os resultados veitamento do gás natural como fonte energética
negativos de seus negócios devido à abertura da preponderante e é preocupação das autoridades go-
Balança para a Pesagem de Veículos Transportado- vernamentais em suprirem a falta de energia nos
res de Carga no Km 176 da Rodovia BR-153, Muni- próximos anos. O gás natural a ser oferecido é deci-
cípio de Comendador Gomes, Minas Gerais, pelos sivo para evitar risco de falta e de racionamento de
motivos a seguir: energia elétrica.

Com a abertura da referida balança no dia 20 Neste pronunciamento de hoje, com imensa
de julho próximo passado, com pesagens, multas e satisfação, registro a assinatura dos contratos entre
transbordos de cargas, certamente fará com que os a Petrobras e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
veículos de cargas mudem seus trajetos, desviando com um grupo de empresas privadas para a constru-
da BR-153. ção do Gasoduto Brasil-Bolívia. O Exmº Sr. Presi-

Considerando que as balanças localizadas em dente da República, Fernando Henrique Cardoso,
Uberaba e Uberlândia estão desativadas, sem previ- que presidiu a cerimônia ao lado do Exmº Sr. Presi-
são de data para entrarem em funcionamento, e com dente da Bolívia, Gonzalo Sanches de Lozada, na
isto, com certeza, os Postos de Abastecimento e o localidade de Puerto Quizarrol, no dia 25 de julho úl-
Comércio em geral irão ter prejuízos irreparáveis, timo, disse que o gasoduto, pelo seu porte, pode ser
com desemprego em massa de funcionários, acarre- comparado à hidrelétrica de Itaipu, que o Brasil
tando assim, prejuízos incontáveis para esta região construiu em sociedade com o Paraguai, na década
de mais de 400 quilômetros. de 70. De fato, a obra com valor total estimado em

Diante disto, venho solicitar às autoridades fe- US$2 bilhões, irá permitir a exportação de 16 mi-
derais que estão à frente deste assunto, que deter- Ihões de metros cúbicos por dia de gás natural da
mine o fechamento da referida Balança, instalada na Bolívia ao Brasil.
BR-153, Km 176, no Município de Comendador Go- O Gasoduto Brasil-Bolívia, terá 3.150 quilôme-
mes, Minas Gerais, até que suas congêneres de tros de extensão, dos quais 2.953 em território brasi-
Uberaba e Uberlândia entrem em funcionamento, si- leiro e 557 em território boliviano. O gasoduto sairá
multaneamente, para evitar um verdadeiro colapso de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, atravessará
no comércio daquela região. os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pa-

Certo de contar com a justiça e o bom senso raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e 130 Mu-
das autoridades federais para esta situação, anteci- nicípios no Brasil. A obra é gigantesca, exigindo de-
padamente agradeço em nome de todos os comer- sapropriação em 4.088 propriedades, envolvendo a
ciantes que estão apreensivos e preocupados. instalação de 540 mil toneladas de tubos e a logísti-

Era o que tínhamos a dizer. ca montada para a obra será a maior operação de
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transporte intermodal já feita no País. Os tubos serão texto contemporâneo. Entre outros assuntos, e além
transportados por navios, barcaças, caminhões e das questões inerentes ao setor transporte, coloca-
trens. Os tubos e válvulas sairão de duas fábricas no ram-se em pauta as políticas nacionais diante da
Brasil, de quatro empresas no Japão, de uma nos Es- globalização, o desafio da formação de mão-de-
tados Unidos da América e de uma na Argentina. Para obra, o futuro do capitalismo como sistema econômi-
estocar essa imensa quantidade de tubos, a Petrobras co e o impasse que se coloca entre a questão da
reservou quatro áreas com cerca de 100 mil metros oferta de emprego e o avanço da tecnologia.
quadrados no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa São temas de interesse imediato, que dizem
Catarina. Eles percorrerão em longo caminho para respeito às transformações do mundo contemporâ-
chegarem aos pontos de armazenagem. neo, ao movimento de adaptação das diversas eco-

as investimentos com o Gasoduto Brasil-Bolí- nomias, às perspectivas que se abrem e aos proble-
via permitirão movimentar a economia, gerando ren- mas então verificados. Unificados pela perspectiva
da e empregos, pois serão criados nove mil empre- do tema central "0 Brasil que queremos", tais assun-
gos diretos até 1999. O gás natural importado da Bo- tos foram visitados por especialistas de primeira
lívia irá representar um impulso ao desenvolvimento grandeza, como o Ministro da Fazenda, Antonio
das regiões por onde passará o gasoduto. Para as Kandir, o Embaixador Marcílio Marques Moreira, o
empresas que se preparam para a utilização do gás, Senador Roberto Campos e, entre os convidados
a oferta de uma nova alternativa energética, neste estrangeiros, por economistas do porte de James
momento de crise de abastecimento de eletricidade, Champye Lester Thurow.
deverá atrair investimentos e permitirá o aumento de Inaugurada com a prestigiosa presença do Pre-
produção. O gás oferece várias vantagens para as sidente Fernando Henrique, a Conferência teve um
indústrias. Uma das vantagens é a economia de de seus grandes momento no discurso de Clésio An-
equipamentos de proteção ambiental, além da ga- drade, presidente da Confederação Nacional do
rantia de fornecimento. O gás é um combustívellim- Transporte que, para apresentar os trabalhos, deli-
po, que queima sem deixar resíduos. neou com acuidade a situação do Brasil na conjuntu-

Pelo interesse demonstrado, tudo indica que o ra atual, elaborando um painel conciso e abrangente
gás terá mercado garantido. Prova disso, segundo a sobre nossas conquistas e necessidades.
Associação Brasileira de Gás, só no Estado de São Primeiramente, destacou o papel da estabiliza-
Paulo, mais de 700 empresas foram identificadas ção da moeda na consolidação do processo demo-
como potenciais consumidores e com uma ou duas crático e na atribuição de inédita transparência às re-
termelétricas e gás, o Estado poderia consumir todo lações econômicas em geral.
o gás importado da Bolívia. Ainda segundo a Asso- Avaliou, ainda, a oportunidade e a premência
ciação Brasileira do Gás, o traçado do gasoduto de- da reformas propostas pelo Governo, considerando
verá mudar o rumo do desenvolvimento econômico cada qual do ponto de vista de sua repercussão na
do País, favorecendo investimentos em áreas que vida brasileira.
hoje são pouco atrativas por falta de infra-estrutura. Quanto à reforma fiscal, considerou, muito

Era o que tinha a dizer. apropriadamente, que o atual sistema tributário sa-
O SR. JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS crifica de modo inaceitável a sociedade, na medida

(PFL - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. em que castiga a produção e desestimula os investi-
Presidente, srªs e Srs. Deputados, assistimos nos mentos. Além disso, apresenta dificuldades de arre-
primeiros dias de julho àquele que terá sido, sem dú- cadação e excessiva vulnerabilidade à sonegação.
vida, um dos mais importantes eventos do ano no A reforma do Estado, também colocada por
meio empresarial. Trata-se da Conferência Interna- Andrade entre as prioridade nacionais, impõe-se na
cional para Integração e Desenvolvimento, no âmbi- medida em que viabiliza a modernização do serviço
to da qual foram discutidos temas capitais para a público e a reestruturação gerencial da máquina, so-
compreensão das perspectivas mundiais e das reais bretudo no que refere ao direcionamento dos recur-
possibilidades do País. sos e servidores para as atividades-fins do Estado.

Realizando por iniciativa da Confederação Na- O Poder Judiciário não escapou à sua reflexão.
cional do Transporte, o encontro reuniu em São Paulo Expressando um consenso verdadeiramente nacio-
expoentes do pensamento econômico no Brasil e nal, exigiu a reformulação do sistema atual, por en-
no exterior, com a finalidade de atualizar o debate tendê-lo incapaz de exercer plena e adequadamente
sobre questões básicas do desenvolvimento no con- as respectivas funções. Para tanto, e entre várias



Discurso do Presidente da Confede
ração Nacional do Transporte - CNT, Clé
sio Andrade, na abertura da CNT'97 - 1!
Conferência Internacional para Integra
ção e Desenvolvimento, no Hotel Transa
mérica, São Paulo (SP).

30 de junho de 1997

Ao abrir esta CNT'97, saúdo, na pessoa de
Sua Excelência o Senhor Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, todas as autoridades e convidados
que, com suas presenças, atribuem brilho e impor
tância a este evento.

Saúdo também os ilustres conferencistas, bra
sileiros e estrangeiros, que atenderam ao nosso con
vite e concordaram em dividir conosco os seus co
nhecimentos, oferecendo-nos uma visão macro das
transformações que caracterizam este fim de século.

Agradeço aos meus companheiros, empresá
rios e transportadores de todo o Brasil, e dos países
irmãos da América do Sul, que responderam ao nos
so chamamento, compreendendo o significado e o
alcance deste encontro.

A CNT'97 não será uma conferência voltada
exclusivamente às questões do Transporte.

Pretendemos ir muito além dos nossos hori
zontes setoriais, porque temos a sólida convicção de
que nenhuma atividade econômica pode ser analisa
da e compreendida fora do contexto político e social
em que é exercida.

Mas não poderíamos deixar de analisar as
questões peculiares ao transporte, porque elas nos
dizem respeito diretamente e, também, porque são
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sugestões, disse esperar pela atualização da legisla- novo momento de nossa história, iniciado com o Pla-
ção processual, pela revitalização em especial da no Real, se consolide no milênio vindouro, trazendo
Justiça do Trabalho, e pela adoção de um mecanis- desenvolvimento econômico e justiça social.
mo de controle a cargo da própria sociedade. Essa a posição da Confederação Nacional do·

Ponderou ainda sobre a urgência de uma refor- Transporte que, no âmbito da Conferência Interna-
ma política, que a seu ver deveria ter procedido as cional para Integração e Desenvolvimento, se mos-
demais. Em tal perspectiva, propguna pela criação tra profundamente consciente do momento brasilei-
de um Congresso revisor, para atualizar e apertei- ro, assumindo inclusive, e expressamente, o com-
çoar o texto constitucional em vigor, inde- promisso de trabalhar pela consolidação do proces-
pendentemente do encaminhamento das reformas já so em curso. Nossa satisfação, Sr. presidente, com
propostas. o pronunciamento citado, que solicito a V. Ex.ª seja

As expectativas de Clésio Andrade são impor- incorporado ao meu pronunciamento, decorre da
tantes não só porque se confundem com as da Na- constatação da evolução do empresariado nacional,
ção, mas também porque refletem o empenho do que se apresenta hoje, mais do que nunca, participa-
empresariado brasileiro em retomar de forma inte- tivo e responsável, tomando a si a tarefa de levar
gral o processo de crescimento. Originárias da análi- adiante um projeto amplo e consistente para o Brasil.
se de nosso amplo processo de transformação, ma- DISCURSO A QUE SE REFERE O
nifestam em seu conjunto uma nova visão do País, ORADOR:
seguramente às vésperas de uma nova etapa de O BRASIL QUE QUEREMOS
crescimento e desenvolvimento social.

Foi nesse contexto que avaliou o desempenho
global do setor transporte no Brasil, considerando
sua importância estratégica e seu papel em um futu
ro próximo. Trata-se, como sabemos, de atividade
de largo alcance, cuja modernização repercute de
forma imediata na produtividade nacional. Para aten
der a tal demanda, o setor vem investindo em solu
ções logísticas mais avançadas, com base em com
plexas operações multimodais.

O momento, porém, apresenta dificuldades de
porte, sobretudo em razão das significativas modifi
cações por que atravessa a sociedade industrial. Ca
racterizada a chamada era dos serviços, impõe-se a
adoção de nova atitude empresarial, compatível com
as necessidades que se vão criando a partir do de
senvolvimento tecnológico e da irreversível tendên
cia de globalização.

Nesse contexto, a posição da CNT, manifesta
nas palavras de seu presidente, revela a firme dispo
sição dos empresários ligados ao setor de transpor
tes no sentido de colaborar com as propostas do Go
verno Federal. Em compasso com o ritmo e a inten
sidade do processo de abertura econômica, e na
medida do incentivo à iniciativa privada, o setor vem
caminhando ao encontro de uma nova mentalidade,
a partir da qual se abandona um discurso inerte e
reivindicatório, se superam interesses meramente
setoriais, e se desprezam as ações de caráter corpo
rativista, em favor de uma ação integrada em benefí
cio de todo o País. A hora é, pois, de trabalho sério e
conjunto, destinado à produção de riquezas e à ge
ração de empregos em nível nacional, para que este
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reconhecidamente estratégicas para o conjunto da Os recursos e servidores públicos devem ser
economia e da sociedade brasileiras. redirecionados para as atividades-fins do Estado.

Em diversos painéis, estaremos debatendo os Precisamos, também, modernizar os nossos
problemas específicos do Transporte e de cada uma serviços públicos e a estrutura gerencial do Estado.
de suas modalidades; o seu papel na integração É necessário, por todas as formas, valorizar a
continental e na inserção do Brasil na economia glo- competência e desestimular o corporativismo.
balizada; a sua harmonização com as projeções de Outra reforma absolutamente prioritária é a do
desenvolvimento do País e com o meio-ambiente. Poder Judiciário.

Ainda assim, o tema central da CNT'97 não Neste campo, estamos chegando a uma situa-
será ·0 transporte que queremos·, mas "O BRASIL ção-Iimite, de completa negação de um dos deveres
QUE QUEREMOS". fundamentais do Estado, que é o da distribuição da

A sociedade brasileira está inquieta. justiça.
Não se conforma mais com a lentidão das re- É preciso agilizar seus procedimentos, atuali-

formas. zando os nossos Códigos de Processo e adotando,
Esta justa inquietação e resultado da democracia por exemplo, o efeito vinculante das decisões do Su-

em que vivemos e fruto das conquistas já obtidas. premo.
O Real é a prova concreta de que o Brasil pode É urgente, também, que o Judiciário seja con-

ser o que o eJe deve ser, o que ele precisa ser, sem troJado pela Sociedade; e que sejam revistos o papel
limitações ou condicionantes. e a estrutura da Justiça do Trabalho.

Senhor Presidente, O Brasil precisa de uma Previdência justa com
Amanhã estaremos comemorando 3 anos da os trabalhadores que seja um instrumento de pou-

corajosa e competente iniciativa, idealizada e co- pança nacional, deixando de ser um reduto de privi-
mandada por Vossa Excelência, que não somente légios.
substituiu a nossa moeda, mas foi muito além: mu- A flexibilização das relações de trabalho tem
dou o comportamento e restaurou as esperanças da sido receita vitoriosa em inúmeros países, como for-
Nação brasileira. ma de recuperar a empregabilidade e os níveis de

Nunca, nos quinhentos anos da nossa História, salário real da classe trabalhadora.
vivemos um período de tanta liberdade política; de É imperioso reconhecer que a nossa CLT já
tantas e tão positivas transformações. cumpriu o seu papel. Hoje ela não ajuda a ninguém,

A moeda estável atribuiu uma transparência muito menos aos trabalhadores.
inusitada às relações econômicas. Além de tudo isso, é visível a necessidade de

Esta mesma transparência deve ser transporta- uma reforma política, que, aliás, deveria ter antece-
da, também, para o campo político, foro legítimo de dido todas as demais.
discussão dos grandes problemas nacionais. Compreensivelmente, ela vem sendo adiada,

Apoiamos a luta de Vossa Excelência para pelo grau de dificuldade que apresenta.
atender aos anseios da sociedade. E reconhecemos Há cerca de dois anos, a CNT manifestou-se,
as dificuldades e as limitações decisórias, que são publicamente, a favor de um Congresso Revisor.
próprias de uma Democracia. Quero deixar claro, nesta oportunidade - dian-

Cabe a todos nós uma profunda reflexão sobre te da polêmica que hoje aflora a respeito do assunto
·0 BRASIL QUE QUEREMOS". - que esta idéia não deve servir de pretexto para es-

Necessitamos avançar na direção das refor- tancar o processo de reformas em curso.
mas, que são indispensáveis à retomada dos nossos Continuo a ver o Congresso Revisor como o
níveis históricos de crescimento. coroamento deste processo; não como uma alterna-

o atual sistema tributário sacrifica a sociedade tiva a ele. Para que o País possa ter uma Constitui-
brasileira, penaliza a produção e desestimula os in- ção mais abrangente e menos detalhista.
vestimentos. Nestas observações, Senhor Presidente, não

Precisamos de um sistema de impostos mais há qualquer traço de pessimismo.
racional e mais justo; moderno; fácil de arrecadar e Quando olhamos para trás, e constatamos o
difícil de sonegar. quanto evoluímos em tão pouco tempo, não pode-

Queremos uma profunda reforma do Estado, mos deixar de acreditar que está em curso a trans-
que, certamente, vai muito além da reforma adminis- formação do Brasil em uma Nação digna das nossas
trativa que ora se discute. melhores expectativas.
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Nesta conferência estaremos revendo e atualizan- Ao término desta CNT97 vamos produzir um
do o documento que produzimos na CNT'92, denomina- novo documento, sem reivindicações setoriais, mas
do "BRASIL - TRANSPORTE PARA O FUTURO". voltado ao Brasil que queremos.

Algumas projeções contidas naquele trabalho Tenho certeza que as propostas produzidas
situavam no horizonte do ano de 2010 transforma- por esta Conferência serão recebidas por Vossa Ex-
ções, no campo dos transportes, que já estamos ex- celência como contribuições positivas ao esforço,
perimentando agora, como, por exemplo, as deman- que deve ser de toda a sociedade, no sentido de
das por soluções logísticas mais avançadas, tendo consolidar esta nova era da história do Brasil que
como suporte complexas operações multimodais. teve início com o Real.

O Setor de Transportes, através da CNT e das O Congresso Nacional, em sintonia com o sen-
entidades a ela vinculadas, tem buscado, incansa- timento popular, sabiamente aprovou a emenda da
velmente, disseminar estas idéias; contribuindo para reeleição.
a modernização da nossa atividade empresarial; re- É motivo de orgulho para todos nós termos na
capacitando a nossa mão-de-obra; gerando riquezas Presidência da República um governante como Vos-
e novos empregos; preparando profissionais e em- sa Excelência - um intelectual que aceitou os desa-
presários para a era dos serviços, que vem para su- fios da vida pública e revelou-se, ao Brasil e ao Mun-
perar a sociedade industrial. do, como um grande estadista.

Nela, a principal matéria-prima é a informação Com Vossa Excelência, achamos a nossa es-
e o grande diferencial competitivo e o conhecimento. trada.

Empresários e trabalhadores em transportes E, se prosseguirmos nela, sem hesitações, co-
têm atravessado, sem dúvida, momentos de dificul- nheceremos, ainda nesta geração, a Nação próspe-
dades para se ajustarem a essas transformações. ra e justa com que sempre sonhamos.

Não é a primeira vez que o setor de transpor- Ela está, como nunca esteve, ao alcance das
tes enfrenta duros obstáculos. nossas mãos!

Mas esta é a primeira vez que temos pela fren- Muito obrigado.
te um horizonte tão promissor. E já é possível plane- O SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro-
jar a médio e longo prazos. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e

O Transportador é otimista por natureza. Ele Srs. Deputados, o Fundo de Estabilização Fiscal é
acredita neste País, porque o conhece como pou- peça relevante da estratégia econômica do Governo
cos; e sabe de suas potencialidades. indispensável à manutenção do equilíbrio das contas

Sabe, também, que o empresariado deve abo- públicas, deve ser apoiado por todos os interessa-
nar o discurso reivindicatório, os interesses setoriais, dos na sobrevivência do Plano Real.
as ações corporativistas. Decorridos três anos de convivência com a

Como cidadão, o empresário pode e deve ter nova moeda, a sociedade brasileira já não admite re-
outras preocupações, inclusive políticas. trocessos quanto ao controle da inflação. A estabili-

Mas, antes de tudo, deve cumprir o seu papel dade foi incorporada ao cotidiano das famílias e, por-
de investir, gerar empregos, perseguir a eficiência e tanto, virou, já conquista definitiva. Qualquer tentati-
produzir riquezas, o que exige uma nova postura va de solapar as bases dessa nova realidade é ime-
empresarial. diatamente rejeitada por todos os cidadões de

Senhor Presidente, bom-senso.
O Governo brasileiro tem agido com firmeza e, Não existem caminhos politicamente viáveis

ao mesmo tempo, com prudência e clareza nos inte- que se afastem da estabilidade dos preços. E isso
resses nacionais, ditando o ritmo e a intensidade do pressupõe o ajuste fiscal defendido com tanta ênfa-
processo de abertura econômica, como foi reafirma- se pela equipe econômica do Governo.
do no presente Forum das Américas, diante das O FEF, então, é instrumento provisório, que
pressões para antecipar o cronograma da Alca. precisa ser mantido até que a plena recuperação da

Nos campos do transporte, da energia e das atividade produtiva proporcione o aumento da arre-
telecomunicações - além das grandes obras públi- cadação tributária e, através dela, recoloque as con-
cas do programa Brasil em ação -, encontramos, afi- tas públicas em trajetória superavítária.
nal, nas concessões à iniciativa privada, um caminho Os recursos do FEF provêm de receitas já
seguro para a superação das nossas deficiências e existentes e por isso não implicam a criação de tribu-
para a redução do Custo Brasil. tos novos. Constituem-se de 5,6% da arrecadação



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Paulo Rocha.
O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e
Srs. Deputados, aproveito o horário do Grande Ex
pediente desta tarde para traçar uma avaliação do
Governo Fernando Henrique Cardoso, seus planos e
como trata a Amazônia em nosso País.

O Governo fez um grande alarde para mostrar
as vantagens do Plano Real, que completou três
anos no dia 1º de julho. Mas fica cada vez mais difí
cil convencer a população sobre as "maravilhas"
desse plano que provoca o desemprego em massa,
fechamento de pequenas e médias empresas, arro
cho salarial e uma brutal exclusão social.

Por mais que tentem florear, as pesquisas indi
cam que a confiança apresentada inicialmente pela
população no Plano real vem despencando gradati
vamente. Apenas uma pequena parcela acredita na
manutenção da economia estável. É óbvio que além
do desemprego, as causas estão no aumento das
tarifas públicas, no ridículo reajuste do salário míni
mo, no desmonte do Estado, na ~pncentração de
terras, na queda acentuada de investimentos na
área social e nos rotineiros escândalos, como a
compra de votos em favor da reeleição.

Recentemente, o Tribunal de Contas da União
constatou que, em 1996, o Governo Fernando Henri
que Cardoso gastou cerca de 55 bilhões a menos
em educação, cultura, saúde, saneamento, previ
dência e assistência social. O interessante é que en
quanto isso o Banco Central socorreu os bancos em
aproximadamente 15 bilhões, ou seja, mais do que
todo o gasto executado no exercício de 1996 com a
saúde pública no Brasil. Este exemplo serve para
mostrar que os recursos públicos estão sendo cana
lizados para o capital financeiro em prejuízo da gran
de maioria do povo brasileiro, que assiste desespe
radamente ao sucateamento do setor público.

Para não ficar tão mal perante a população, o
Governo contestou a informação do Tribunal, ridicu
larizando os dados apresentados pelos técnicos.
Aliás, já é praxe do Governo, quando alguma institui
ção mostra a realidade tão fantasiada por sua equi-
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do Imposto de Renda e 100% do Imposto de Renda, que não admite negociar a estabilidade de preços e
retido na fonte dos servidores públicos federais. No apoia as medidas tomadas para dar sustentação ao
total equivalem a 20% da receita tributária da União. Plano Real e criar, com isso, as possibilidades para

O debate em tomo das perdas que o fundo o início de um novo período de desenvolvimento, em
proporciona a Estados e Municípios esta distorcido, bases mais sólidas e realistas, verdadeiramente
pois não leva em conta os aspectos macroeconômi- auto-sustentado.
cos do problema e se atém a números de uma insta- O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Passa-
bilidade estática. Afinal de contas, a manutenção do se ao
real interessa a todos e seu fracasso traria muito
mais prejuízos a Governadores e Prefeitos do que
uma pequena e momentânea diminuição de receitas.

Os recursos disponíveis a Estados e Municí
pios, Sr. Presidente, cresceram de R$59 bilhões, em
1993, para R$77 bilhões, em 1996, em variação su
perior a 30% no período. Com o crescimento da eco
nomia, o processo será mantido, compensando as
perdas provisórias com o fundo.

No ajuste de contas entre as partes interessa
das o FEF, há que considerar que o Imposto de
Renda na fonte dos funcionários públicos federais
deveria permanecer integralmente em poder da
União, uma vez que essa é a atitude tomada por Es
tados e Municípios em relação a seus próprios fun
cionários. É questão de isonomia à qual não pode
mos nos furtar.

Aceita a premissa acima, verifica-se que nos
acordos firmados para a manutenção do fundo, a
União estará devolvendo a Estados e Municípios
parte substancial da arrecadação que na verdade
lhe cabe, ou seja, aquela relativa aos servidores fe
derais.

Os valores retidos pelo FEF, Sr.ªs e Srs. Depu
tados, serão devolvidos a Estados e Municípios na
seguinte operação: 50% no segundo semestre deste
ano; 60% no ano que vem e 80% em 1999. Soma
dos, esses valores representam R$1.915,11 milhões.
No mesmo período, os recursos relativos aos 5,6%
do IR somarão R$1.154,82 milhões. Verifica
se, com isso, que a União estará devolvendo
R$760,29 milhões referentes ao IR dos servidores pú
blicos federais, demonstrando que as alegadas perdas
de arrecadação, por Estados e Municípios não justifi
cam em nenhuma hipótese o cancelamento do fundo.

Diante do exposto, não temos dúvida de que o
Congresso reafirmara sua lucidez ao julgar questão
tão importante para o País, pois, a rigor, nenhuma ar
gumentação foi capaz de mostrar que a prorrogação
do FEF trará mais prejuízos do que benefícios à Na
ção. Bem ao contrário, os números demonstram com
clareza que se trata de medida justa e necessária.

Para além da questão técnica, tem o Governo
a seu lado o sentimento da maioria da população,
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pe, desmentir, distorcer os dados apresentados nas desaparece com a nossa floresta. A devastação im-
veiculadas matérias que mascaram a realidade. posta pela ganância da exploração desorganizada

E nisso o Governo é perito. Afinal, está sobran- da nossa floresta mostra a incapacidade do Ibama
do dinheiro para enriquecer as agências de propa- no processo de fiscalização. Enquanto isso, Sr. Pre-
ganda e os veículos de comunicação (os grandes sidente, nobres colegas, as ações que este Governo
parceiros na reprodução da ideologia neoliberal). vem tendo em relação à Amazônia são escandalo-

Só no ano passado, o Governo gastou, através sas. A privatização de nossas florestas é preocupan-
de seis empresas estatais - Banco do Brasil, Tele- te, e é mais um exemplo de irresponsabilidade com
brás, Embratel, BNDES, Petrobrás e Caixa Econô- o meio ambiente, sem falar do crime ecológico que o
mica Federal- cerca de 137,4 milhões em publicida- nosso Governo comete contra a humanidade.
de. O maior volume de recursos coincidentemente A Concorrência Nacional de nº 1/97, do Institu-
foi gasto no período que antecedeu à votação da to Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), põe à venda
emenda da reeleição. Só neste ano, de janeiro a um lote de madeiras de diversas espécies identifica-
março, foram gastos cerca de 49,7 milhões em publi- das em uma área de cerca de 5 mil e 12 hectares da
cidade. Floresta Nacional do Tapajós, localizada no Municí-

Segundo notícia publicada no jornal Folha de pio de Belterra, Estado do Pará.
S. Paulo desta terça-feira, e complementada na edi- O Ibama alega que essa é a forma mais racional
ção de hoje, somente para divulgar o plano eleitoral de exploração do potencial madeireiro de nossas flo-
do Governo "Brasil em Ação", que vem contando restas, uma vez que todas as árvores para corte estão
também com o empenho absoluto do Ministro dos devidamente catalogadas e com placas, de forma que
Transportes, o Ministério do Plenejamento vai gastar se cortarão apenas as árvores marcadas. Ora, essa
a soma de 7 milhões em 1997 e mais 28 milhões em área tem apenas 5 mil hectares. E quando se licitar
1998. Isto é o que em outros tempos eu chamaria de áreas de 100 ou 200 mil hectares? Será que o Ibama
o plano de "A Mão em Ação". terá capacidade de realizar esse levantamento? É no-

Sr. Presidente, isto é um verdadeiro descalabro tória a deficiência da fiscalização do Ibama em todo o
e um desrespeito com o povo que mendiga para vi- País. Desmatam-se imensas áreas nas barbas de to-
ver com o mínimo de dignidade. O mais escandaloso dos, e quando os técnicos do Ibama chegam, às vezes
é que estes valores são bem superiores aos investi- atrasados, a mata já está no chão.
mentos que são feitos pelo Governo na campanha Apenas para exemplificar, citarei um caso que
contra a Aids. Afinal, a vida das pessoas não é prio- ocorre em plena Capital do Estado do Pará, Belém.
ridade deste Governo. Todos os domingos, na Praça da República, realiza-

Como se não bastasse todo o estrago que vem se a tradicional feira de artesanato, freqüentada por
provocando na economia do País, o chamado Esta- milhares de berlinenses e turistas que acorrem a
do mínimo que os neoliberais defendem vai se Ii- nossa bela cidade. Ali é possível encontrar vendedo-
vrando do patrimônio do povo e entregando nossas res de animais, como araras, bicho-preguiça, pássa-
riquezas aos grandes grupos privados, como ocor- ros, tartarugas e outros animais silvestres com co-
reu recentemente com a venda da Companhia Vale mercialização proibida, e nunca há um fiscal do Iba-
do Rio Doce. Após adquirirem um dos maiores patri- ma para coibir tal prática delituosa.
mônios brasileiros a preço de banana, os novos do- Ora, se o Ibama não consegue fiscalizar essa
nos promovem demissões, cortam as linhas de pes- singela venda ilegal de pássaros, como quer se ar-
quisas geológicas e mantêm uma postura subser- vorar em fiscalizar a extração de madeira de 100 mil
viente ao capital internacional, que reservou para o hectares, por exemplo? É por essas e outras que con-
Brasil, e particularmente para a Amazônia, o papel sideramos irresponsável esta política do Governo.
de mero fornecedor de matéria-prima. E por terem O Instituto de Pesquisa da Amazônia (INPA)
tanta benevolência do Governo é que os grupos in- afirmou que a experiência de manejo florestal das
ternacionais aumentam cada vez mais seus investi- empresas madeireiras é absolutamente nociva ao
mentos na Amazônia, apossam-se de nossas rique- meio ambiente e que a exploração desordenada
zas e destroem nossas reservas. causará prejuízos irreparáveis. A remoção de cada

Sr. Presidente, apenas para se ter uma idéia, árvore leva à detrição de outras doze. Na região de
neste final-de-semana estive visitando a região de Paragominas, no Estado do Pará, chegaram a des-
São Félix do Xingu, em Tucumã. Uma verdadeira truir 27 árvores para a extração de apenas uma.
devastação está sendo feita naquela região. O fogo Esta é a realidade de hoje.
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Aliás, eu e o Deputado Geraldo Pastana, por
meio da Comissão da Amazônia, convocamos o Minis
tro do Meio Ambiente e o Presidente do Ibama para
esclarecer todos os pontos do programa de privatiza
ção dos parques e florestas nacionais. Vamos aprovei
tar para saber quanto custou o inventário florestal da
área a ser licitada, qual a previsão de retomo com a
exploração e como vamos transferir para grupos priva
dos algo sobre o qual sequer temos controle. Vamos
querer saber também por que mais uma vez o amazô
nica foi excluído de qualquer discussão.

Aproveito a oportunidade para informar que es
tou dando entrada em um requerimento solici!ando a
realização de audiência pública na cidade de Santa
rém, com a presença das autoridades envolvidas
nessa questão, com a participação das entidades e
da população preocupadas com a preservação do
meio ambiente e com as decisões arbitrárias do Go
verno Fernando Henrique Cardoso.

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer um pequeno
comentário sobre uma pesquisa publicada no jornal
O Estado de S. Paulo de sexta-feira, que mostra
ser o PT o partido que mais discursa contra o Gover
no. Mostra também que a base de apoio do Planalto
nesta Casa defende pouco o Presidente.

Não é difícil imaginar o porquê desse quadro. É
cada vez mais difícil para os Deputados que dão
sustentação ao Govemo defender propostas que es
tão provocando dificuldades e estragos para a nossa
economia, para a nossa Amazônia e para o meio
ambiente, tudo em nome da modernidade e do cha
mado mercado livre, deus do neoliberalismo.

Sr. Presidente, esta é a modernidade da des
truição: destruição do salário e do emprego, destrui
ção do parque industrial, destruição do processo de
crescimento econômico brasileiro. O problema das
nossas divisas e o escancaramento das nossas fron
teiras para a entrada do capital internacional signifi
cam ataque à soberania nacional. A falta de prote
ção do patrimônio público e da nossa economia co
loca em risco o nosso projeto de crescimento econô
mico, a consolidação de uma economia voltada para
o mercado interno.

Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados, chamo
a atenção de todos, pois não podemos admitir que a
proposta neoliberal seja apresentada como a única
saída. Ela vem trazendo graves problemas para o
nosso País. Há opções políticas e econômicas para
resolver os graves problemas nacionais: uma política
agrícola e de reforma agrária que acabe com a con
centração de terra, a fim de se assegurar a produção
de alimentos; a economia do campo voltada para a

maioria, preservando-se renda e produção; uma re
forma fiscal capaz de assegurar um Estado forte, ca
paz de investir na área social e proteger o cidadão
da fome e da miséria; investimentos para melhorar a
qualidade do ensino e do atendimento à saúde.

Ouço com prazer o nobre Deputado João Paulo.

O Sr. João Paulo - Deputado Paulo Rocha,
parabenizo V. Ex.ª pelo discurso em que analisa a
situação do nosso País nessa quadra da história sob
a égide do neoliberalismo e aponta, como não podia
ser diferente, alternativas e caminhos que podem le
var o Brasil a reencontrar a prosperidade para seu
povo. V. Ex.!! bem ressalta que o País, ao aderir de
forma submissa à globalização e ao adotar as medi
das neoliberais já praticadas em dezenas de países
por este mundo afora, chegou a uma situação em
que a tranqüilidade do presente certamente será o
desastre do futuro. Vejam: nesses três anos de PIa
no Real, a agricultura brasileira, por conta da política
econômica, jogou na rua quase 1 milhão de traba
lhadores agrícolas. E não há perspectiva alguma,
porque a agricultura continua sendo elemento funda
mentai da política de exportação do Brasil para cap
tar divisas, a fim de manter, minimamente, a balança
comercial. São 1 milhão de trabalhadores da agricul
tura brasileira na rua. Estamos agora trazendo de
fora produtos que por longo período chegamos até a
exportar. O segundo ponto que ressalto do pronun
ciamento de V. Ex.ª é a questão do desemprego. Em
algumas Capitais, como Salvador, mais de 15% da
população economicamente ativa está na rua. Na
grande São Paulo, mais de 1 milhão e 360 mil traba
lhadores estão na rua. E não há perspectiva de
reencontrarem os seus trabalhos, Deputado Paulo
Rocha, porque o nosso medíocre crescimento eco
nômico, de 3,5 a 4% do PIB ao ano, é insuficiente
para absorver sequer a mão-de-obra juvenil que as
cende ao mercado de trabalho - em torno de 1,5 mi
lhão de trabalhadores ao ano -, quanto mais os de
sempregados de todo o País. Apesar disso, a políti
co econômica tende .a jogar mais trabalhadores nas
ruas. Então, encerro este aparte parabenizando
mais uma vez V. Ex.lI, conhecedor, na prática e na
teoria, dos problemas das nossas cidades, dos tra
balhadores, tanto os assalariados quanto os subem
pregados, e dizendo que seu compromisso certa
mente é o que vingará para se construir um Brasil
melhor. Não podemos acreditar nem no fim da histó
ria e nem que o capitalismo triunfou. O discurso de
V. Ex.- hoje mostra-nos que é possível um novo ca
minho, e os brasileiros saberão, na hora certa, optar
por aquele que possa levar a nossa Nação a reen-
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contrar O seu desenvolvimento, o seu verdadeiro São bem claros os exemplos de que a Amazô-
crescimento econômico e a fazer a necessária distri- nia está sendo vítima de rapina. Cada vez mais os
buição de renda, a fim de melhorar a vida de nosso interesseiros só querem engordar com as riquezas
povo. Parabéns, Deputado Paulo Rocha. da Amazônia.

O SR. PAULO ROCHA - Deputado João Paulo, O que mais me decepciona é que faço parte de
agradeço a V. Ex.!! o aparte, o qual incorporo ao uma geração em que foi construído o processo da
meu pronunciamento. A intervenção de V. Ex.!! com consolidação da democracia. Todos os projetos, to-
certeza enriqueceu o meu discurso. das as iniciativas de Governo são de forma autoritá-

Ouço com prazer o nobre Deputado Gilney Viana. ria, sem nenhuma discussão com os setores técni-
O Sr. Gilney Viana - Sr. Deputado Paulo Ro- cos e científicos da sociedade de nosso País.

cha, aprecio a avaliação que V. Ex.!! faz da situação O porte autoritário do Presidente Fernando
nacional quanto à política do Governo, especialmen- Henrique Cardoso é impressionante, não só pelas
te no que se refere à Amazônia. Solidarizo-me com medidas provisórias, pelas ações em relação aos
V. Ex.ª particularmente no que tange a sua preocu- outros órgãos de poder do País, mas também quan-
pação com o fato de que as atividades produtivas na to à tentativa de mais uma ação autoritária na apro-
Amazônia - e alargo o alcance à Amazônia Legal _ vação da lei eleitoral. Se essa lei eleitoral proposta
deveriam processar-se de maneira que não danifi- pela base governista for aprovada, coloca-se em ris-
cassem irremediavelmente esse patrimônio nacional: co a democracia construída no Brasil. A Oposição
a Floresta Amazônica. V. Ex.ª, Deputado Paulo Ro- não aceitará a lei eleitoral da forma como está sendo
cha, na Comissão da Amazônia e de Desenvolvi- proposta. Isso é autoritarismo, é acabar com o que
mento Regional, fez aprovar a realização de uma au- acumulamos de democracia por todo esse tempo, é
diência para tratar da política que o Ibama, o Minis- calar a voz da Oposição, é tentar tirar o direito de es-
tério do Meio Ambiente e o Governo do Sr. Fernando paço democrático estabelecido no Brasil. O Presi-
Henrique Cardoso pretendem impor em termos de dente ganhou o direito à reeleição. Então, que con-
exploração das florestas nacionais, especialmente quiste na rua, no voto, mas não dessa forma autori-
quanto à do Tapajós, nas proximidades de Santa- tária de usar o poder do Estado, da máquina pública
rém. Esta política que se inaugura, de fazer conces- para enfiar goela abaixo uma lei arbitrária que tira o
são para uso da Floresta de Tapajós, na verdade é direito de a minoria manifestar e usar a democracia
atentatória. Pelo que lemos no edital, o que se quer conquistada neste País.
é vender madeira para fazer caixa para o Ibama. Com certeza, a Oposição estará nas ruas deste
Justamente o órgão responsável pela preservação País mostrando uma alternativa de desenvolvimento,
da Floresta Amazônica é o que promove a sua ex- através da reforma agrária e de uma política econômi-
ploração de forma não-sustentável. Nesse sentido, ca voltada para os interesses nacionais, víabilizando,
nobre Deputado Paulo Rocha, solidarizo-me com V. assim, a justiça, a cidadania e a igualdade no Brasil.
Ex.ª pela iniciativa e pelo pronunciamento que ora O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Conce-
faz. Ao mesmo tempo, convido V. Ex.!! e os que de- do a palavra ao eminente Deputado Euripedes Mi-
fendem a Amazônia para que entremos na Justiça randa, do PDT de Rondônia, que disporá de vinte e
contra esta concessão de exploração da Floresta cinco minutos para o seu pronunciamento.
Nacional de Tapajós, porque, segundo eles, é um O SR. EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PDT -
programa-piloto que vai estender-se a toda a Ama- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
zônia, em benefício do grande capital que ali se te, Sr.ªs e Srs. Deputados, ocupo no dia de hoje esta
aporta, em busca de lucro, sem qualquer preocupa- tribuna para falar sobre o sistema de segurança pú-
ção ambiental. Parabéns a V. Ex.ª blico brasileiro.

O SR. PAULO ROCHA - Nobre Deputado GiI- Mas, diferentemente do que sói acontecer, não
ney Viana, incorporo ao meu pronunciamento o estou aqui para apontar falhas ou fazer acusações
aparte de V. Ex.ª, certo de que mostra como a nossa indiscriminadas contra todos os integrantes dos ór-
Amazônia está sendo vendida ao ganancioso capital gãos policiais, em razão do comportamento descom-
intemacional. Veja-se igualmente a questão da pirata- passado de alguns indivíduos que não mereceriam
ria das grandes empresas multinacionais. A indústria sequer ter tido a honra de usar uniforme ou apresen-
farmacêutica, por exemplo, explora o jaborandi na re- tar-se como policiais.
gião sul do Pará. Trata-se de verdadeiro saque às Há uma forte tendência entre todos nós, brasi-
plantas medicinais da nossa rica Floresta Amazônica. leiros, de nos fixarmos nas falhas, nos erros, nos
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desvios, enfim, nas situações teratológicas, toman- suas funções definidas na Carta Magna, porém, em
do-as como representativas de um todo, quando, na seus respectivos Estados, através de convênio, tra-
verdade, elas são a exceção que só existe para con- balham no combate ao narcotráfico.
firmar a regra. E a regra, Sr.lls e Srs. Deputados, é a Era de se esperar, portanto, que esses órgãos
de que o sistema policial, em que pesem suas defi- recebessem forte apoio financeiro e que tivessem
ciências na relação custos x benefícios, oferece um suas atividades prestigiadas no seio da administra-
retomo à população brasileira em muito superior aos ção pública direta.
investimentos que nele é feito. Tal fato, no entanto, não corresponde à realidade.

Fugindo, então, do lugar comum de atribuir aos No mais das vezes, os trabalhos são desenvol-
órgãos policiais a culpa de todas as mazelas que as- vidos a partir do esforço pessoal dos integrantes dos
solam os cidadãos em matéria de segurança, dirijo a órgãos, que buscam suprir as deficiências conjuntu-
palavra a meus pares para apontar alguns aspectos rais a partir da própria criatividade e da superação
que têm sido esquecidos pela sociedade, mas que individual.
deveriam estar sempre presentes em nossas lem- E esses esforços, podem estar certos, Sr.ªs e
branças. Srs. Deputados, não são pequenos.

Seguindo a ordem do próprio art. 144 da Cons- Lidam os policiais com criminosos altamente
tituição Federal, faço referência às funções da Polí- organizados, que têm à sua disposição imensos re-
cia Federal, sem desmerecer as demais instituições cursos financeiros e assessoria técnica altamente
policiais. Muitos são os encargos que a Lei Maior qualificada. Para termos um idéia, há dados levanta-
atribui a esse órgão de segurança pública. Compete- dos nos Estados Unidos que indicam estarem os
lhe atuar como Polícia Judiciária Federal, apurando narcotraficantes financiando os estudos nos cursos
infrações penais contra a ordem política e social ou de mestrado e doutorado daquele país de diversas
em detrimento de bens, serviços e interesse da pessoas que integram os quadros de suas organiza-
União ou de suas entidades autárquicas e empresas ções criminosas, em especial nos cursos das áreas
públicas, assim como outras infrações cuja prática de química fina e econômicas, com o objetivo de
tenha repercussão interestadual ou internacional e aperfeiçoarem os métodos de camuflagem da droga
que exija repressão uniforme. .Deve ainda prevenir e contrabandeada - pela mistura com substâncias ino-
reprimir o tráfico ilícito de drogas e afins, o contra- centes - e de "lavagem", no mercado internacional,
bando e o descaminho, e exercer as funções das do dinheiro obtido com o crime. É contra essa intrin-
polícias marítima, aérea e de fronteiras. cada e complexa estrutura que lutam anonimamente

Como se pode facilmente observar da lista ex- os policiais em sua labuta diária.
tensa de atribuições que aqui enumeramos, é a Polí- Infelizmente, o sucesso não causa tanto impac-
cia Federal um órgão da maior importância para o to quanto a notícia do fracasso. Basta um insucesso
País. Se tomássemos apenas três de suas tarefas - na coleta de provas em um caso de repercussão na-
combate ao narcotráfico, o combate ao contrabando cional para imediatamente condenarmos o trabalho
e ao descaminho e a apuração de crimes contra a de nossas polícias como um todo. Nossa curta me-
ordem econômica e social - poderíamos aquilatar, mória esquece-se de outras tantas vitórias, para fi-
com segurança, o quanto se faz necessário que sua xar-se, de forma mórbida, tão-somente onde não foi
atividade seja executada com máximo de eficácia e possível superar os imensos óbices que se apresen-
de eficiência. taram. As afirmativas categóricas são inevitáveis -

Todos os países do mundo sofrem com essa desleixados, incompetentes e outros adjetivos que
verdadeira praga que é o consumo de drogas, que não fazem jus, de forma alguma, a nossos policiais.
alcançou proporções alarmantes e que se constitui Como alertei no início deste pronunciamento,
em fator de desagregação social e familiar, pondo pretendemos fugir do lugar comum, da obviedade,
em risco o futuro de milhares de jovens e, em conse- para chamar a atenção dos ilustres pares para a ne-
qüência, o futuro de toda a Nação. cessidade de modificar nossa postura, olhando de

E o\Brasil não está imune a ele! maneira positiva para os fatos, tentando sempre en-
Como dissemos, bastaria atentarmos para es- xergar o esforço árduo, a vontade de bem cumprir a

sas três tarefas da Polícia Federal para rapidamente missão, em vez de nos fixar em eventuais falhas.
chegarmos a uma conclusão anânime acerca de sua O mesmo raciocínio desenvolvido inicialmente
imprescindibilidade. A situação não é diferente na em relação às Polícias Federais, Civis e Militares
Polícia Civil e na Polícia Militar, que apesar de terem aplica-se aos policiais rodoviários.
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Tanto esses quanto aqueles sofrem com a for- menta ostensivo e da polícia judiciária? É evidente
te carência de recursos e com a falta de investimen- que não.
tos governamentais no setor. E isso é de fácil cons- Embora não nos seja sensível aos sentidos, os
tatação. Se o Governo Federal não investe sequer policiais são parte integrantes de nossas vidas e, até
nas estradas federais, deixando-as ao completo mesmo, imprescindíveis para a convivência social
abandono, quanto mais nos órgãos que têm por res- harmoniosa.
ponsabílídade o patrulhamento ostensivo dessas Seja pela ação de presença, no caso do poli-
vias de transporte. ciamento ostensivo, seja pela solução de conflitos

Não poderia deixar de citar a Polícia Técnica em âmbito administrativo, sem ser preciso recorrer-
que, nos últimos anos, tem avançado muito no cam- se ao Judiciário, como muitas vezes ocorre nas dele-
po da ciência, da tecnologia e da informática, além gacias de polícia, principalmente nos bairros mais
da capacitação profissional que vem ocorrendo com pobres das grandes cidades ou nos pequenos muni-
freqüência. cípios do interior, o policial é figura ativa junto à so-

Passo agora, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Depu- ciedade.
tados, a discorrer especialmente sobre as Polícias Normalmente, fixamo-nos no combate à crimi-
Civis e Mílítares, tendo em vista os últimos aconteci- nalidade como ponto de referência para as nossas
mentos. avaliações e crítica e nos esquecemos dos peque-

Dentro do tema que elegemos para o nosso nos serviços, das ajudas nes horas difíceis, que
pronunciamento, esta é, inegavelmente, a parte que constituem, também, o dia-a-dia dos policiais, mas
encerra a maior carga emocional e sobre a qual en- que não aparecem nos jornais, não recebem desta-
contraremos maior resistência no que concerne à que, porque não se enquadram dentro dos padrões
admissão da importância desses dois órgãos poli- editoriais do inusitado, do escandaloso, e, portanto,
ciais e ao reconhecimento do lado positivo de suas não asseguram a venda de exemplares ou os "pi_
ações. cos" de audiência.

O noticiário nacional recente tem dado larga Saindo desse lado oculto e pouco divulgado do
cobertura a excessos cometidos por policiais mílíta- trabalho policial, voltemos nossas atenções, especifi-
res no desempenho de suas atribuições de polícia camente, para o combate à violência e à criminalidade.
ostensiva, como há algum tempo também deu amplo Estatísticas e mais estatísticas apontam a fa-
destaque a possíveis envolvimentos de policiais civis lência do sistema de segurança pública, elegendo-
com narcotraficantes e na prática de tortura no inte- se, quase sempre, a ineficiência policial como uma
rior das delegacias. Além disso, as greves promovi- das principais causas dessa situação.
das em alguns Estados brasileiros pelos órgãos de Por outro lado, por ser igualmente notícia bom-
segurança pública, em especial pelas Polícias Milita- bástica, veiculam-se imagens de delegacias superIo-
res dessas Unidades Federativas, causaram imensa tadas, prisões sem condições mínimas de utilização,
perplexidade e levaram os Governos Federal e Esta- motins de presos em razão das condições execrá-
duais a repensarem os conceitos de nosso sistema veis a que estão submetidos.
de segurança pública de forma séria e responsável. Estranho paradoxo, polícia dita ineficiente, que

Em referência à questão da violência, assim não combate a marginalidade, e cadeias com exces-
como todos os cidadãos brasileiros que primam sua so de presos recolhidos. E mais, milhares de manda-
conduta pelo respeito à pessoa humana, faço coro dos de prisão esperando para ser cumpridos e cuja
com os que defendem punição severa para esses e execução é propositadamente retardada em razão de
outros abusos que venham a ser praticados por poli- inexistência de locais para recolher os novos presos.
ciais que com as suas ações ofendam a dignidade hu- Critica-se a violência policial, mas não se anali-
mana e desonrem as instituições a que pertencem. sam as suas condições de trabalho. São os policiais

A repressão à conduta irregular, no entanto, não bem remunerados? Estão adequadamente equipa-
pode ser convertida em ojeriza aos órgãos policiais! dos de forma que possam usar na repressão a

Uma forma simples de percebermos a impor- agressões injustas, meios modernos?
tância dos policiais civis e militares em nossa vida Aos que alegam que esses dados são irrele-
seria imaginarmos a extinção dessas funções públi- vantes para o tema, podemos contrapor recente re-
caso E eu questiono: alguém consegue conceber, portagem de televisão que nos informou ser a Polí-
em nosso estágio de evolução moral, uma socieda- cia Militar de Brasília/DF uma das mais qualificadas
de em que sejam suprimidos os órgãos de policia- no trato com os cidadãos - depoimentos prestados
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ao vivo - e não é por acaso que essa polícia é uma Iícias, indivíduos de melhor qualificação, mJster se
das que melhor remunera seus soldados e gradua- faz que sejam aperfeiçoadas as estruturas de carrei-
dos, ou seja, melh·.)r remunera aqueles homens que ra, sejam pagos melhores salários e invista-se no
estão em contato direto com a sociedade. treinamento e aperfeiçoamento dos recursos huma-

Nesta oportunidade, quero fazer justiça às polí- nos. Ou seja, resumindo-se em uma única palavra:
cias de Rondônia, que têm se desdobrado na ques- planejamento. Mudanças perfunctórias de nomes ou
tão do trato com os cidadãos rondonienses. regimes de nada adiantarão se não voltarmos a

A pouca atenção dada a essas questões pelos atenção para o homem, para o indivíduo que irá inte-
governos locais e central acabou por ensejar o surgi- grar o novo sistema ou a nova estrutura.
mento do recente movimento grevista ao qual o País E as perguntas que lanço neste plenário são:
inteiro assistiu estupefato. Qual a quantidade de recursos financeiros que os

O descaso, a falta de atenção ao policial, a au- Governos estaduais têm investido nas suas polícias?
sência de uma política de recursos humanos condi- Em quais unidades federativas encontraremos pla-
zente com as reais necessidades desses cidadãos, nejamentos exeqüíveis na área de segurança públi-
que diariamente arriscam suas vidas para proteger ca e que estejam sendo implementados?
as nossas vidas e o nosso patrimônio, permitiram São perguntas que não terão respostas à altu-
que surgissem elementos nocivos à manutenção da ra de nossas expectativas e das necessidades do
disciplina e da ordem, os quais serviram de combus- País.
tível para uma crise extremamente grave. Ao buscarmos enumerar aspectos positivos da

Se as greves de funcionários civis já são um atuação dos órgãos policiais e ao defender uma mu-
transtorno, o que dizer da greve dos servidores que dança de postura em relação ao tema segurança pú-
detêm o poder de coerção estatal, que estão arma- blica, principalmente no que tange à necessidade de
dos, que possuem efetivos consideráveis, com trei- investimentos no setor, não estamos afirmando que
namento para enfrentar situações de conflito. As não há defeitos nessas instituições.
conseqüências se fizeram sentir de imediato. Surgi- Em que pese o reconhecimento que fazemos
ram em diversos segmentos da sociedade reações da importância da Polícia Federal e das polícias es-
as mais adversas, algumas ponderadas, outras total- taduais, não podemos negar que se faz urgente a
mente emocionais. Da parte do Governo Federal, adoção de medidas para solucionar uma questão
aceleraram-se os estudos que já vinham sendo fei- que considero das mais graves e que atua de forma
tos, no sentido de se avaliar seu atual sistema brasi- decisiva para a redução da eficácia das ações de se-
leiro de segurança pública. Tornou-se a levantar o gurança pública no território nacional: a necessidade
tema de mudança do regime dos integrantes das po- de coordenação entre os órgãos policiais nas mes-
lícias militares, que, para alguns, por serem milita- mas ou em esferas distintas de governo.
res, constituem-se em verdadeiros "exércitos esta- Aliás, essa preocupação não me é recente.
duais", com desvios de formação profissional que os Ao fazermos nosso primeiro pronunciamento
afastam de sua principal tarefa: a de oferecer segu- nesta tribuna, no início de 1995, com base na expe-
rança ao cidadão pelo exercício das ações de polícia riência que adquirimos como Secretário de Seguran-
ostensiva. Segundo seus críticos, os policiais milita- ça Pública de Rondônia, no período de 1987 a 1990,
res, pela influência de sua formação militar, deixam já apontávamos "a necessidade de coordenação en-
de vislumbrar no cidadão o destinatário final de seu tre os órgãos policiais" como um problema grave
serviço, passando a encará-lo como um inimigo po- que deveria ser imediatamente atacado.
tencial a ser eliminado. Naquela ocasião, dizíamos de nossa satisfação

O risco que se corre no caso de precipitação com as notícias que indicavam a intenção do então
na tomada de decisões é a de se identificar de forma Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim, em desenvol-
inadequada as causas do problema. Assim, em vez ver uma Polícia Nacional de Segurança Pública, que
de buscar as raízes das questões que afetam o sis- se constituiria em uma diretiz para as ações de se-
tema, pode-se tratar apenas os efeitos, ou seja, ata- gurança'pública em todo o território brasileiro. Indi-
car aspectos externos sem a preocupação de corrigir cávamos, ainda, a necessidade de ser elaborada,
a falha básica, qual seja a filosofia e a qualificação em consonância com essa Política de Segurança
dos integrantes das polícias. Pública,:a lei prevista no § 7º do art. 144, por meio

Portanto, é inegável que, se temos a pretensão da qual deverá ser disciplinada a organização e o
de encontrar, integrados nos quadros de nossas po- funcionamento dos órgãos responsáveis pela segu-
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rança pública, com o objetivo maior de garantir a eficiên- 50 e com a indesculpável curteza de horizontes do
cia das atividades desenvolvidas por esses órgãos. Poder Público, desta Casa inclusive, que está permi-

Infelizmente, já são decorridos três anos desse tindo o acelerado colapso de todos os nossos órgã-
pronunciamento, o Ministro Nelson Jobim já deixou o os institucionais de segurança pública.
Ministério da Justiça, ocupando, hoje, cargo de Mi- A cada ato de agressão da criminalidade prati-
nistro do Supremo Tribunal Federal, e o indigitado cado contra o cidadão indefeso, à sombra da inércia
Plano e a lei do art. 144, § 72, não conseguiram sair policial, percebemos na sociedade brasileira o cres-
da esfera das intenções para inserirem-se na reali- cente descrédito para com a capacidade do Estado
dade correta. em prover o imprescindível clima de segurança e

E é com muita tristeza que faço essa constatação. tranqüilidade.
Não são poucos os casos em que a ausência A cada denúncia de truculência policial veicula-

de coordenação entre as diversas polícias reverteu- da nos meios de comunicação, vemos mais e mais
se em favor dos criminosos. E isso ocorreu envol- deteriorar-se o respeito da população brasileira para
vendo órgãos da mesma esfera de governo e órgãos com as instituições que deveriam defendê-Ia da cri-
de esferas distintas. minalidade.

Assim, temos conflitos entre a Polícia Federal e A cada crítica facciosa e falaciosa emitida por
as Polícias Estaduais no combate ao narcotráfico, formadores de opinião de questionáveis caráter e
entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Fede- lealdade, evidenciam-se os mais obscuros interes-
ral e entre as Polícias Civil e Militar. ses que anseiam pelo completo colapso do sistema

É preocupante que, mesmo em face dessas de segurança pública, visando ao advento de uma
evidências e do prejuízo que decorre para a socieda- sociedade inteiramente confinada aos limites dos obje-
de do entrechoque interno dos órgãos de segurança tivos escusos das empresas privadas de segurança.
pública, não se adotem medidas para reduzir ou eli- É, portanto, Sr. Presidente, mais que chegada
minar essa deficiência. a hora para que, ainda que tardiamente, o Poder PÚ-

E vejam que não se trata de uma iniciativa es- blico afinal desperte para assumir as suas responsa-
tritamente parlamentar. Assim fosse, também estaria bilidades constitucionais de segurança pública.
no Congresso Nacional parcela da culpa na manu- A Comissão Especial, com a finalidade de exa-
tenção da situação atual. minar a questão de segurança pública, recentemen-

Planejar a coordenação de órgãos estaduais, te instalada nesta Casa, é um grande alento. No en-
ligados diretamente aos Governadores, e de órgãos tanto, sem a vontade política não acontecerão as
federais, ligados à Presidência da República, com o mudanças desejadas por todos. Esta Casa e a so-
intuito de garantir a eficiência de suas atividades, im- ciedade brasileira aguardam ansiosamente para
plica atribuir competências e, eventualmente, au- aplaudir a iniciativa.
mentar despesas e criar novas estruturas adminis- Era o que tinha a dizer.
trativas. Durante o discurso do Sr. Eurípedes

Ora, nos termos do art. 61, § 12, inciso 11, alí- Miranda assumem sucessivamente a Presi-
nea e, são de atribuição exclusiva do Presidente da dência os Srs. Álvaro Gaudêncio Neto, § 22

República a iniciativa de leis que disponham sobre do artigo 18 do Regimento Interno, e José
criação, estruturação e atribuições de Ministérios e Maurício, 12 Suplente de Secretário.
órgãos da administração pública. O SR. ANIVALDO VALE - Sr. Presidente,

Em conseqüência, cabe ao Poder Executivo, a peço a palavra pela ordem.
fim de que a lei a ser elaborada para disciplinar o art. O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
144, § 72 seja realmente aplicável, a iniciativa para a Exª a palavra.
apresentação do projeto. A nós do Poder Legislativo O SR. ANIVALDO VALE (PSDB - PA. Pela or-
competirá, como caixa de ressonância da sociedade, demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
aperfeiçoar o texto proposto; de maneira que, ao fi- te, srªs. e Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna
nal do processo legislativo, tenhamos uma norma le- para me referir à CPMF. Não nos cabe mais discutir
gal em perfeita consonância com a realidade de sua criação, evidentemente, mesmo porque, no meu
cada Estado brasileiro, de cada região. caso pessoa', votei a seu favor. Mas se o fiz, Sr.

Finalizando, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu- Presidente, srªs. e Srs. Deputados, foi porque - e
tados, queremos deixar aqui bem assinalada a nos- acredito que também é o caso dos senhores que o
sa mais viva apreensão com a inércia, com o desca- aprovaram - não poderia deixar de reconhecer o es-
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tado de calamidade em que se encontrava nosso sis- receba na distribuição 39,8 milhões, enquanto que o
tema de saúde, e ainda se encontra, apesar da CPMF. Estado do Pará, com 5,5 milhões de habitantes, seja

O que me inspira hoje, entretanto, é a forma de contemplado com apenas 11,9 milhões. A relação
distribuição dessa imensa arrecadação. Comprova- valor/habitante está na ordem de R$4,54 para o Pa-
damente, já sabemos que o volume arrecadado su- raná contra R$2,15 para o Pará. Não há dúvidas, re-
perou a melhor das expectativas. É preciso, porém, pito: o sistema de saúde do nosso Estado do Pará
que cuidemos de aproveitá-Ia de maneira justa, obje- está sendo contingenciado.
tiva e, sobretudo, dentro do escopo para o qual foi A aprovação da CPMF fundamentou-se na apli-
criada. cação dos recursos na promoção, prevenção e na pro-

Não posso entender, inicialmente, por que um tação da saúde. Se os Estados mais desenvolvidos na
Estado com uma população menor seja contempla- área de saúde estão livres de endemias e carecem de
do com recursos superiores a outro cuja população menor cuidado é porque foram melhor assistidos. E, se
seja, muitas vezes, maior. assim é, por que a necessidade de receber proporcio-

Não posso entender por que, quando soma- nalmente maior volume de recursos?
mos os valores distribuídos para os Estados do Cen- O fato, Sr. Presidente, é que alguma coisa está
tro-Sul do País, cujo sistema de saúde é marcante- errada. Com o que não podemos concordar é que
mente superior em qualidade de atendimento hospi- uma contribuição como esta, que onera a população
talar e ambulatorial - por exemplo, encontramos além das suas normais responsabilidades de contri-
uma relação de R$4,32 por habitante - enquanto buinte, seja desviada de suas finalidades, ou, sim-
aos Estados do Norte/Nordeste, onde as necessida- plesmente, não retorne em seu benefício.
des assumem proporções consideráveis, dada a ca- Para não ser muito prolixo em minhas conside-
rência da população, esta relação cai para R$2,48 rações, diria apenas que, no meu entendimento, a
por habitante. distribuição de um imposto precisa ser justa, antes

Ora, Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados, o de mais nada, e nesse caso justiça se faz com uma
que posso concluir dessa disparidade é que se en- distribuição equânime e proporcional à carência de
contra aí a razão pela qual o atendimento hospitalar cada Estado na área de saúde. Justo, nobres cole-
(AIH) e ambulatorial (SIA) em nosso Estado vem gas, é dar mais para quem precisa mais.
caindo drasticamente. Diariamente vemos reduzidos Existem Estados, como já dissemos, cujo siste-
o número de leitos e o volume de atendimento em ma de saúde oferece tratamento de primeiro Mundo.
nossos hospitais. Que continue a oferecê-lo e que sirva de exemplo

A permanecer essa situação, não tenho dúvi- para os outros. Mas que não se esqueçam que, num
das, a CPMF, que teve o meu voto e o de muitos momento em que os menos assistidos morrem por fal-
dos senhores que aqui me ouvem, na renovação do ta de atendimento adequado, é justo que tenham ao
prazo dessa contribuição, o que certamente se pre- menos o direito da eqüidade, o direito humano e gene-
tenderá, não o terá mais, a menos que cuidem de roso de ser semelhante, perante Deus e os homens.
corrigir essas distorções. E estejam certos: minha É o que me trouxe aqui.
posição será a de convencimento dos meus colegas. O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi-

Não posso concordar em que o Distrito Fede- dente, peço a palavra pela ordem.
ral, com uma população eminentemente saudável e O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
livre de endemias, cujo sistema de saúde é conside- Ex.ª a palavra.
rado como de Primeiro Mundo, possa receber recur- O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
sos tão superiores proporcionalmente aos do meu - PRo Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. De-
Estado do Pará. Eis que, comparando os dados de putados, a Cooperativa Mista Laranjeiras do Sul
uma das últimas planilhas, enquanto o Distrito Fede- Ltda. - CAMILAS -, com sede no Município com o
ral, com 1 milhão e 700 mil habitantes foi contempla- mesmo nome, no Paraná, vem enfrentando inúme-
do com o valor de 7,1 milhões de reais, o Estado do ras dificuldades financeiras por conta da má admi-
Pará, com uma população três vezes maior (5,5 mi- nistração da diretoria passada.
Ihões de pessoas), e que, a meu ver, proporcional- A atual diretoria, tendo como Presidente o Sr.
mente, deveria receber 21 milhões, tenha recebido José Damasceno Bianchini, assumiu há cerca de
apenas 11,9 milhões. dois meses e, juntamente com sua equipe, vem de-

Não posso aceitar· que o Estado do Paraná, sempenhando um trabalho extraordinária no desafio
com uma população de 8,7 milhões de habitantes, de colocar a CAMILAS nos eixos.
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Quero registrar que, nesta data, 13 de agosto, O SR. GERALDO PASTANA (Bloco/PT - PA.
a CONAB decidiu recredenciar a CAMILAS, para Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
que ela possa empreender negociações mercantis Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, utilizo este espa-
com essa empresa pública. A CAMILAS estava des- ço na tribuna desta Casa para saudar a aprovação,
credenciada pela CONAB justamente pelas inúme- pela Câmara de Vereadores de Belém, no Pará, do
ras irregularidades praticadas pela diretoria anterior, projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Solida-
inclusive com desvios de cereais e outras anomalias. riedade par~ Geração de Emprego e Renda (Projeto

Num trabalho deste Parlamentar, em parceria Ver-o-Sol), mais conhecido como Banco do Povo. O
com o Senador Roberto Requião, conseguimos sen- projeto, de autoria da Administração petista de nos-
sibilizar a CONAB de que o recredenciamentoera sa capital, representa um novo processo de desen-
fundamental para a sobrevivência da cooperativa. Já volvimento para uma camada da população que, via
fizemos o comunicado ao Presidente da CAMILAS e de regra, está excluída dos incentivos dos grandes
a todo o grupo de associados. bancos ou do Governo Federal. Gostaria, Sr. Presi-

Sr. Presidente, quero aqui congratular-me com dente, de aproveitar este espaço para destacar o tra-
a dedicação e a prestatividade do Presidente da CO- balho do Secretário de Economia do Município, Val-
NAB, Dr. Francisco Sérgio Turra, extensivo à Direto- dir Ganzer, que se empenhou na aprovação deste
ria da CONAB, em especial ao Dr. Ezequiel Ferreira importante instrumento.
de Souza, do DIROP, por terem atendido nosso pe- Sr. Presidente, mais do que nunca, iniciativas
dido e compreendido que a sobrevivência da CAMI- como esta da Administração de Belém merecem
LAS é importante não apenas para a própria sobrevi- nosso louvor. O Brasil, por conta do modelo econô-
vência da cooperativa e de seus associados, como, mico implantado pelo Presidente Fernando Henrique
sobretudo, dos quase vinte Municípios onde ela Cardoso, atravessa uma crise de desemprego nunca
atua, seja com unidades instaladas ou não. Ressalto vista em nossa história. A criação de um Banco Po-
que a região tem uma população de aproximada- pular representa um desafio à crise e um incentivo
mente 150 mil habitantes. ao trabalhador.

Sr. Presidente, este registro é importante. Sou O pioneirismo do Prefeito Edmilson Rodrigues,
do PMDB e temos posições divergentes sobre algu- em implantar um programa deste tipo na capital do
mas matérias do Governo Federal, tendo votado Pará, deve servir de modelo para outras administra-
contra a prorrogação do FEF e a quebra da estabili- ções. Somente a geração de renda e emprego para
dade. Tenho posição independente e pontifico meu a população, poderá reverter quadro de miserabili-
mandato em conformidade com o estatuto do partido dade que se instalou na massa trabalhadora.
a que pertenço e em conformidade com minha cons- Porto Alegre, administrada há três mandatos
ciência, mas devo aqui reconhecer e dar a mão à pelo Partido dos Trabalhadores, é um exemplo de
palmatória a alguns diretores de órgãos públicos, que o Banco do Povo é uma realidade concreta e vi-
que se sensibilizam diante de situações conjunturais toriosa. O Programa implantado na Capital dos gaú-
e, altivos, não caem na mesquinharia de associar chos há cerca de dois anos, já beneficiou centenas
pleitos decentes a resultados do painel eletrônico de pessoas que passaram a gerar emprego, renda e
desta Casa. impostos para a Prefeitura.

Congratulo-me com o Governo Federal por A criação do Banco do Povo, em Belém, colo-
atender nossa reivindicação, contribuindo acentua- ca-nos frente a uma nova perspectiva econômica e
damente para a recuperação dessa tradicional coo- prova que é possível pensarmos novos modelos
perativa, que é a CAMILAS, que não poderia ser ca- de desenvolvimento para a sociedade, que neces-
pitulada, pois ficaria à mercê de interesses de coo- sariamente não passem pelo grande capital finan-
perativas maiores, desejosas de se aproveitarem da ceiro.
situação, estabelecendo um monopólio odioso que, Mais uma vez gostaria de registrar meu reco-
a rigor, não seria saudável à economia da região e nhecimento pelo trabalho dos companheiros Edilson
do Paraná! Rodrigues e Valdir Ganzer, da bancada da Frente

Era o que tinha a dizer. Belém Popular e dos demais Vereadores belenen-
O SR. GERALDO PASTANA - Sr. Presidente, ses que aprovaram projeto tão importante.

peço a palavra pela ordem. Sr. Presidente, quem ganhou com a aprovação
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. do Ver-o-Sol não foi a administração petista de Se-

EXª a palavra. lém, mas a população de nossa capital.
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o SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CHICO VIGILANTE (Bloco/PT - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, desejo falar sobre mais
um absurdo cometido pelo Poder Judiciário no Distri
to Federal. Refiro-me à atitude incorreta da Juíza
Sandra de Santis, do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, que tomou a decisão de desqualificar o cri
me cometido por cinco rapazes de classe média nes
ta cidade: imolaram o índio pataxó Galdino Jesus dos
Santos numa parada de ônibus na Avenida W/3 Sul.

Fico imaginando o seguinte: se esses assassi
nos não fossem filhos de quem são, teria a Justiça
tido a mesma benevolência? Se fosse uma pessoa
qualquer que tivesse queimado esse índio, segura
mente a decisão da Justiça seria outra. Não seria a
decisão absurda que essa juíza acaba de tomar, fa
zendo com que esses criminosos possam, a partir
do momento que foi desqualificado o crime, receber
uma pena de quatro anos por serem réus primários,
e em oito meses estarão nas ruas de Brasília, soltos,
tranqüilamente, quem sabe tocando fogo em outras
pessoas que encontrarem desprotegidas nas para
das de ônibus.

Essa posição da Justiça é absurda, porque in
centiva a criminalidade, dando sensação às pessoas
de que vale a pena cometer crime neste País.

Portanto, espero que o recurso a ser apresen
tado pela Promotora Maria José Miranda, do Distrito
Federal, seja analisado pelo Tribunal de Justiça e
que este reforme a sentença da Juíza Sandra de
Santis, para que esses elementos venham a ser jul
gados por um júri popular e possam ser condena
dos, passando assim a cumprirem a provável pena
de trinta anos.

Não pode continuar existindo neste País lugar
para a impunidade! Esse tipo de atitude, tomada por

ssa representante do Poder Judiciário, leva a que o
idadão venha a desacreditar na Justiça do' meu

País. Em uma terra que não existe Justiça, não exis
te lei, porque cabe à Justiça fiscalizar e obrigar o
cumprimento da lei. A partir do momento em que
não se faz justiça, não haverá lei; e, uma vez não
havendo lei, há bagunça, é o caos!

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.

Ex.ª a palavra.

Agosto de 1997

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o nosso Esta
do da Paraíba, que já foi grande exportador de algo
dão, sisal, couro bovino e derivados, hoje vive de
uma ínfima cultura de abacaxi, inhame e batatinha,
notadamente na região do médio litoral e do brejo
paraibano.

A exemplo do que vem ocorrendo em todo o
País, nesta era do Real, em que, comprovadamente,
os produtores agrícolas e agropecuários estão ban
cando o plano de estabilização financeira, os peque
nos e médios produtores rurais da Paraíba estão so
frendo a mesma situação de dificuldades.

Temos recebido constantes reclamações de
agricultores do brejo da Paraíba, notadamente da re
gião polarizada por Esperança, Areial Montadas, La
goa de Roça, Remígio e Alagoa Nova. Nestes Muni
cípios, onde não existem indústrias e a sua popula
ção vive da agricultura de subsistência, a cultura
principal é o plantio e cultivo da batatinha, a nossa
conhecida batata inglesa.

Contudo, neste ano de 1997, o bataticultor da
Paraíba sofre o maior prejuízo de sua história. Além
da irregularidade do inverno, que dizimou 80% da
produção os 20% restantes não tiveram um preço
compatível com os custos de produção; cultivo da
terra, adubação, pulverização, mecanização, manejo
e os juros pagos ao Banco do Brasil pelos escassos
empréstimos concedidos.

Para os Senhores terem uma idéia da gravida
de do problema, no meu Estado, exemplificando a
cidade de Esperança, um saco de batatinha com cin
qüenta quilos chegou a ser comercializado por 4
reais. Ao mesmo tempo, em Brasília, cobra-se em
média nos restaurantes o mesmo valor por um prato
de batatinha frita, o que demonstra um grande dispa
rate que vem ocorrendo no que tange à comerciali
zação do produto na sua primariedade.

Segundo o líder dos bataticultores, o técnico da
Emater Nivaldo Magalhães, é humanamente impos
sível que os bataticultores do brejo da Paraíba pos
sam quitar seus débitos e sobreviver com suas famí
lias pagando um preço tão alto para produzir batati
nha, e, praticamente jogá-Ia fora pela falta de preço
e mercado na região.

Os pontos primordiais para a solução seriam: o
Governo adquirir e subsidiar o preço; isentar o ICMS
e outros impostos; financiar a construção de uma in
dústria capaz de transformar o produto e colocá..lo
em outros mercados; anistiar os débitos dos batati
cultores referentes ao ano de 1997 e criar uma: co-
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missão de estudos para apontar uma solução, sob derley; UNE CPC, UNE volante, Campanha de alfa-
pena de a Paraíba ficar sem a batatinha, como já betização dentro do método Paulo Freire; UNE do
perdeu seus espaços no algodão e sisal, desempre- canto do subdesenvolvido, dos filmes: "Rio 40
gando milhares de trabalhadores. graus", "5 Vezes Favela" e "Coro de Gato"; UNE das

Sr. Presidente, peço que as autoridades com- históricas Faculdades de Direito, Filosofia, Medicina,
petentes encontrem um caminho para salvar cultura Engenharia, Geologia, outras e centenas de CA, CE
da batatinha no Estado da Paraíba, já que as outras e UEE de leste a oeste.
foram totalmente destruídas por falta de sensibilida- UNE da sede na praia do Flamengo, tomada
de e de uma política em favor das culturas que exis- dos nazistas e depois incendiada no golpe militar de
tiram no Estado. 64; UNE da frente operária, camponesa e estudantil;

Era o que tinha a dizer. UNE dos congressos de Quitandinha e de Santo An-
O SR. PEDRO WILSON - Sr. Presidente, peço dré, prenunciando depois a retomada dos movimen-

a palavra pela ordem. tos operários do ABC na década de 70, com Lula;
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. UNE de festivais internacionais de juventude; UNE

Ex.1! a palavra. na defesa da Guatemala de Jacob Argens, de Cuba
O SR. PEDRO WILSON (Bloco/PT - GO. Pela de Fidel, do Congo de Patrice Lumumba, da África

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presi- de Mandela e sempre UNE do Brasil de Castro AI-
dente, srªs e Srs. Deputados, hoje estivemos neste ves, Vinícius de Moraes, Tom, Roberto Freire, Tiago
plenário, pela manhã, participando da sessão solene de Melo e Ferreira Goulart; UNE da Argélia de Bela,
em homenagem aos sessenta anos da União Nacio- da índia de Gandhi e da China de Mao Tsé Tung;
nal dos Estudantes _ UNE. UNE da iniciante universidade brasileira e da defesa

Nós gostaríamos nesta tarde, Sr. Presidente, de educação pública nacional; UNE na defesa da
de homenagear a UNE, sessenta anos, e também a cultura e educação libertadora.
Herbert José de Souza, o "Betinho", sessenta e um UNE de tempos idos e vividos; UNE de Getúlio,
anos, símbolos das lutas e glórias brasileiras. Duas Dutra, JK, Jânio Quadros, Jango e dos ditadores mi-
vidas, duas existências frutuosas na história de nos- litares; UNE da "novela" República de Tancredo,
so País! Sarney; UNE do "Fora Collor" e de mil expectativas

A UNE está fazendo 60 anos de existência. para o Brasil, com Itamar e agora FHC!
Quem diria, UNE sessentona! Em 1937, um grupo UNE na defesa da Amazônia e solidária ao
de universitários funda a UNE, e luta contra a ditadu- povo nordestino, sempre vítima da seca e das cer-
ra. Depois vem a luta contra fascismo e nazismo na cas dos poderosos coronéis do clientelismo político
Segunda Grande Guerra Mundial. Luta pela redemo- em cima do voto, enxada e subdesenvolvimento se-
cratização do Brasil, sai em defesa do desenvolvi- cular; UNE solidária com a terra e cultura indígenas
mento nacional soberano, autônomo, independente de Pindorama e Piratininga; UNE índia, negra e
para e com todos os brasileiros. Luta contra o sub- branca, Iibertária; UNE solidária com o povo palesti-
desenvolvimento e a dominação do imperialismo e no e todas as dominações imperialistas sobre povos
do colonialismo que nos davam leite-em-pó e coca- e nações emergentes.
cola em troca de nossa dependência, de nossas ma- UNE das favelas, das músicas de protesto, das
térias-primas, do nosso analfabetismo, doenças mil lutas pelas reformas de base em 50/60 e sempre;
e coísas elásticas e deixava nosso povo sem escola. UNE diante da tentativa de golpe em 61 com a re-

UNE que começa com um Brasil rural, e hoje já núncia esquisita de Jânio Quadros, e luta pela legali-
é urbana dentro de mil globalizações neoliberais; .dade e posse do Vice-Presidente eleito; UNE quase
UNE da campanha pela Usina de Volta Redonda, da sempre democrática; UNE daqueles que lutaram an-
Petrobras, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, que tes e principalmente depois do golpe militar por uma
.surgem para a industrialização brasileira e a substi- sociedade democrática, justa e fraterna para todos
tuição das importações; UNE solidária com a Améri- com educação, saúde, reforma agrária, bancária, ur-
ca Latina, inconclusa e insurgente de Sandino, Marti, bana e universitária.
Apolonio, Prestes, Marighela, Chê, Camilo Torres, UNE das lutas políticas e ideológicas presentes
Fonseca, Allende, Tupamaros, Zapatistas, Canudos, nos corações e mentes cheios de utopias da juven-
Honestino, J&ir, Betil1ho, Haroldo, Aldo Arantes, tude brasileira que queria e quer justiça e paz; UNE
Bizé, Betina, Aloisio, Luiz, Almino, Alda, Jeruzia, de Dom Helder Câmara, Dom Antônio, Dom Tomás,
Franklin, José Dirceu, Vladimir, Luís Alberto, Wan- Dom Luciano, Dom Arns, Cardonell, Frei Mateus,
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Lima Vaz, Dom Fernando, Padre Pereira, Padre Ma- da e da criação da Universidade Federal de Goiás
chado, Tomazzi, Marx, Posadas, Lenin, Gramsci, hoje ameaçadas pelas privatizações; UNE de Juran-
Sartre, Mao, Trotsky, Rosa, e até outros pelos lados dir, Tania, Tereza, Lys, Hélio, Nilva, Valdi, Genilda,
liberais; UNE sempre UNE; UNE voz e vez dos estu- Ivanildes, Elza, Chico, Dalvinha e tantos lutadores
dantes brasileiros presentes em centenas de CA, por liberdade.
DA, DCE, UEE deste Brasil de mil realidades e so- UNE volante em Goiás e no Brasil no apoio
nhos de pátria livre, e sem medo de ser feliz; UNE aos camponeses contra o latifúndio, que ainda impe-
de lutas e lutas; UNE de Cristo a Marx e de Marx a de a modernização. União Nacional dos Estudantes,
Cristo, itinerários dialéticos. 60 anos de uma longa existência à serviço de uma

UNE de Casas de Estudantes, de jogos univer- pátria comum; UNE da UFG, da UCG ontem e hoje,
sitários, oratórias e "pinduras"; UNE de tempos de e também da Uniana, da Anhanguera, Evangélica,
Brizola, Arrais, Mauro Borges, Jango, Lacerda. UNE Esefego, Objetivo, Faculdade Cora Coralina, Facul-
dos congressos de 1965 em São Paulo e de 1966 dades e Campi importantes como de Iporá, Mineiros,
no convento dos Franciscanos em BH, onde partici- Goiatuba, Ceres, Goianésia, Uruaçu, Itapuranga,
pamos como delegados de Goiás. Itumbiara, Rio Verde, Valparaízo, Formosa, Poran-

UNE de resistência à ditadura de 64, sempre; gatu, Jataí, Catalão, Rialma, Santa Fé, Anicuns, Po-
UNE de Ibiúna de 1967 e UNE de 1968; UNE que rangatu e de Goiás; UNE de Brasília, da USP, UnB,
elege Honestino para sempre até morto e desapare- PUC Federais, CA XI de Agosto, CA XI de Maio,
cido em 10 de outubro de 1973, em algum lugar da CACO, de onde saíram expressivas lideranças políti-
repressão política da ditadura militar Rio-Brasília- cas brasileiras como Ulisses e Betinho.
São Paulo; UNE da luz do dia e da clandestinidade, UNE do manual contra a ditadura; UNE do con-
sempre UNE na luta pelos interesses e direitos do gresso no convento Franciscano de Belo Horizonte
povo brasileiro, das cidades e dos campos. Luta de 1966, quando lança o plano de ação consubstan-
sempre pela liberdade, pela democracia, pela igual- ciado nas lutas contra a Lei Suplicy Lacerda que ten-
dade, soberania e autodeterminação de todos os po- tava aniquilar e enquadrar o movimento estudantil,
vos, principalmente para os países do terceiro mun- contra o acordo MEC/Usaid, e por um ensino secun-
do, presentes na África, América e Ásia colonizadas. dário voltado para a formação profissional, pela re-

UNE da reconstrução em Salvador; UNE de AI- vogação da lei de greve e dos atos institucionais; por
faia, Lindemberg, Orlando, Aldo Rebelo, Renildo e anistia política, reforma agrária, eleições livres; pela
agora de Capelli; UNE do Calabouço do Rio, da formação de uma Constituinte, pela retirada das tro-
USP da Maria Antonia e do CA XI de Maio da Facul- pas brasileiras de São Domingos e contra a invasão
dade de Direito da rua 20 de Goiânia, Casa da Liber- do Vietnã. Depois vieram denúncias sobre a nature-
dade; UNE de Adad, Olavo, Talvane, Dolly, Marcos, za e objetivos dos relatórios Meira Matos e Rockfel-
Ricardo, Sandro, Leo, Paula, Valéria, Luíza, Renato, ler sobre a realidade estudantil brasileira e latino-
Mônica, Mariana, Renata, Carolina, Flávia. Hoje de americana; UNE que denuncia o AI 5, e manifestava
Veridiana e amanhã de Isadora; UNE que quer ser nas ruas do Rio, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte,
cada vez mais transparente, democrática e repre- Brasília o seu inconformismo com a dura repressão
sentativa dos interesses e necessidades da juventu- política e social. Numa dessas passeatas morre o
de brasileira. estudante Edson Luís; UNE depois de desapareci-

UNE de Betinho, Aparecida, Aldo Vinícius, Ser- dos políticos como Honestino, Emanoel, Helenira,
ra, Rabelo, Jeanmarc, Fideles, Travassos, Xavier, Paulo de Tarso, Matta Machado.
José Luís Guedes, Altino Dantas e Humberto Câma- UNE dos anos dourados e dos anos de chum-
ra; UNE de gente de Goiás citada e mais de Meire- bo; UNE da resistência nos tempos do "ame-o ou
les, Uassy, Solon, Ney, Geraldo, Osvaldo, Baiano, deixe-o" do Tri; UNE de muitas virtudes e defeitos;
Zé Trindade, Zoroastro, Olvanir, Elcio, JQnathas, EI- UNE de cúpulas e massas; UNE da LDB de 1961 e
cival,l-orimé, Linda, Gilberto, Zacariotti, Pedroza, de 1996 - vitórias e derrotas na defesa da educação
Servito, Samahá, Monteiro, Lúcio, Jeferson, Enauro, pública - gratuita e de qualidade. A luta continua...
Femando, Isa, Gileno, Rui, Vanderlan, Júlio, Edgar, UNE de tantas questões e de questionamentos
Rosa, Oscar, Davi e tantos outros que contribuíram mil; UNE questionada e questionadora; UNE das lu-
para a luta universitária em Goiás; UNE em Goiás na tas com CUT, UBES, ONG, Igrejas, mídias, partidos
def~sa da Amazônia Legal, do mogno, dos minérios e pobres poderes muitas vezes real e podremente
c.omo níquel, qefesa de Rochedo, Cachoeira Doura- constituídos; UNE da bandeira brasileira; UNE do
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mar e do sertão, dos pampas, dos cerrados, panta
nal e caatinga; UNE de Vadil, Wellington, Carlos Mil
ton Aparecida, Hélio, João Bosco, Itami, Rosa, Dir
ceu, Aurolino Luiz, Degoulle, Rubens, Debrey, Pe
dro, Zildemar, Paulo, Dairano, Lúcia, Leda e toda
uma geração plena de IPMS, Doicodis, DOPS, tortu
ras, exílio, mortes e desaparecidos; UNE viva, UNE
terra, UNE água, UNE ar, para estudantes rumo a
uma consciência e lutas por um Brasil de samba, fu
tebol, educação, praia, ciência, saúde, trabalho, sa
lário digno, liberdade, pluralidade, diferença, pro
gresso, cidadania, democracia, ética e direitos hu
manos; UNE luta pelos direitos civis, sociais, políti
cos e econômicos, ecológicos e culturais urgente
mente; UNE nossa força, nossa voz; UNE do metro
politano, da Última Hora, do Brasil Urgente, do
Pasquim, do Correio da Manhã, do Opinião, do
Movimento, da imprensa livre.

UNE nossa consciência crítica, transformadora
desta dura realidade de violência rural e urbana em
um mundo de leite e mel na expressão e do poeta
do bom combate; UNE de couro de gato e cordel da
liberdade; UNE de mil reuniões, manifestações e da
passeata dos cem mil no Rio e outros milhares em
Goiânia, Brasília, São Paulo, Recife, Porto Alegre e
Belo Horizonte; UNE dialética, concordâncias e dis
cordâncias; UNE de corpo e alma brasileiros; UNE
que resgata os rios Chico, Tocantins, Araguaia,
Amazonas e sempre o oceano azul pleno de praias,
espumas flutuantes e céus abertos povoados de
condores e águias da liberdade, sempre liberdade Ii
bertária. Liberdade, liberdade de MiJlor, Fernanda
Montenegro, Fernando Torres e Paulo Autran.

UNE agora com sessenta anos de presença na
realidade doce e amarga deste Brasil que teima em
ser bom, suave, solidário, amoroso e libertador de
todas as nossas angústias, dores, opressões e do
minações vis e odiosas; UNE presente e futuro des
ta pátria que vem de tempos imemoriais de Tupã,
Tupy e que atravessa 2000 anos de "boa nova" vin
da de Belém, na procura de um novo milênio, oxalá
de justiça social, de direitos humanos, direitos so
ciais para todos.

UNE sessenta anos. Betinho sessenta e um
anos. Duas vidas, duas histórias que em certo mo
mento se completaram numa única realidade de so
nhos e utopias. Betinho vai e fica UNE vai e se lança.

Betinho mineiro universal. Voz grave e firme.
Semblante duro e olhar penetrante na busca e vida
feliz para todos, principalmente para os excluídos e
marginalizados pela ganância dos ricos. Betinho da
escola, da JEC e JUC. Betinho das alternativas para

a cidadania mundial. Betinho da Ação Católica, de
Frei Mateus, Frei Chico, Dom Padim, Padre Vaz,
Lage, Cardonell, Josaphat, Plínio Arruda. Crespo de
um cristianismo missionário e consciência histórica
com Betto, Luís Alberto, Jair, Wanderley, Bizé, e tan
ta gente boa.

Betinho de Mário Francisco e de Dona Maria
revelados nos traços geniais, críticos e cáusticos de
Henfil e na voz de Elis Regina e outras vozes e es
critas de João Bosco e Aldir Blanco, Betinho de Mi
nas da JEC e de nosso tempo com gente como Bru
no, Piolho, Paulo, Chico, Ratton, José Alvaro, Sala
zar, Arlindo, Dazinho, Barreto, Marcondes, Angela,
Regina, Ciça, Júlio, Fernando, Paixão, Soeire, Joa
quim, Frei João, Padre Koaik. Betinho frágil forte.
Betinho da paciência e da exigência de urgentes so
luções para as situações dos pobres com fome de
alimento e, de vida digna de ser vivida. Betinho de
Frei Tito de Alencar.

Betinho da luta pela diferença, pelo balanço so
cial das empresas, pelo compromisso de todos com
a solução de 32 milhões de brasileiros que estão
abaixo da linha de pobreza. Betinho do jornal da Ci
dadania e de milhares de publicações, programas
de rádio, na luta pelos direitos humanos. Betinho do
Prêmio Nacional de Direitos Humanos, dado de for
ma unânime pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos com mais de duzentas entidades pelo Bra
sil. Betinho da luta pelo orçamento participativo e pe
las mudanças estruturais. Betinho do Consea com
D. Mauro Morelli denunciando o roubo dos milhões
de grãos. Betinho do Natal sem fome.

Betinho do sangue contaminado, em face da
ganância dos novos "dráculas" da saúde privada
brasileira. Betinho transparente, firme e forte na luta
pela cidadania. Betinho da luta sem fim pela utopia
de se buscar, realizar e concretizar uma sociedade
socialista, livre e democrática.

Betinho da UNE e da Ação Popular, do com
promisso histórico e da consciência crítica e funda·
mentadora de seu manifesto. Betinho da política no
Ministério da Educação, onde, antes do golpe lança
va o Plano Nacional de Alfabetização e Cultura p(
pular. Diante do golpe a caminhada para a c1andf
nidade, com mil dificuldades por causa da s~:

da perseguição da polícia pDlítica. Trabalho op 0,

porque a orienta--~o era integrar na prod!' ."ão. De
orientações crist~ .;, d'2;'jois althuss ;rianas 0 maoís
tas do livrinho ver Tlelho. O cerco à I- ?isão, .i fuga e o
exílio para o Chico de Frei e Allende, ~I jxico e Ca
nadá. Sempre na luta pela utopia. Mud. am os luga
res ventos e os métodos mas ele estav. sempre dis-
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posto a lutar. Agora pela democratização, e por uma O SR. PAULO CORDEIRO (PTB - PRo Pela
nova Constituinte/Constituição. Volta ao Brasil e cria ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-
com outros uma ONG, o Ibase, que seria o ponto dente, srªs e Srs. Deputados, o SFI trará para o
referencial da sua luta pela democratização do País: mercado imobiliário a estabilidade institucional pela
pesquisas, analises, vídeos, publicações, lutas, co- qual o setor luta há tantos anos, com a criação da fi-
municações e articulações mil. Betinho sempre ami- gura da alienação fiduciária e com a diversificação
go, decidido, solidário, exigente, teórico mas muito das fontes de recursos, redundando em acréscimo
prático. Para ele era e é possível fazer um Brasil considerável do volume de recursos, o que trará
sem fome e miséria. maior Iiquidez e vigor ao mercado.

Betinho olhava a realidade com sentida indíg- Porém, existem diversos aspectos que devem
nação, que o leva a campanha da reforma agrária e ser entendidos e alterados para que se aperfeiçoe
contra a violência. A maior delas foi e será a Campa- sua concepção. O SFI é um sistema dirigido, no pri-
nha Ação da Cidadania, Contra a Fome e a Miséria, meiro momento, para grandes projetos, única manei-
pela Vida. Vida digna de ser vivida. Lança flechas ra de diluir o custo gerado pelas diversas instâncias,
para todos os lados, mobiliza todo o País. Frusta, pelas quais passarão os títulos de créditos imobiliá-
reage e segue em frente. Betinho queria um Brasil rios. Estas diversas instâncias conspiram contra a
possível. E era e é possível acabar com a fome, com redução de juros, pois a cada operação deverá ocor-
a AIDS, com as indiferenças humanas e governa- rer um pequeno deságio.
mentais; basta vontade política. Alegre, triste, alegre A associação entre empresas poderá ser muito
ultrapassa os umbrais desta história. Fica a lembran- útil na formação de companhias securitizadoras pró-
ça e o exemplo, a coragem e a fé em um mundo de prias, uma maneira de os empreendedores não fica-
justiça e paz. Isto é possível agora se todos que elo- rem reféns de grandes grupos financeiros.
giam Betinho e quisessem fazer mais e melhor para O aspecto inicial mais preocupante é que a
o Brasil. tendência inercial da entrada do SFI é provocar a

Vida longa para o UNE no novo milênio! Oxalá paralisação do SFH. A base de sustentação do SFH
plena dos ideais de cidadania e democracia de Beti- são os recursos da poupança e do FGTS - respon-
nho. Viva a UNE! Betinho, sempre! sáveis pelos poucos financiamentos ainda concedi-

Sr. Presidente, gostaria também de manifestar, dos atualmente. Emendas aditivas possibilitando a
em nome da Comissão de Direitos Humanos, o nos- utilização destes recursos (poupança e FGTS) no
so protesto contra decisão de uma juíza desta Capi- SFI poderão retirar o resto de vitalidade que ainda
tal, que desqualificou o ato praticado pelos assassi- existe no SFH.
nos do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos de Esses recursos, que são dinheiros carimbados,
crime doloso para crime culposo. com utilização obrigatória no SFH, perderão o carim-

O Comitê Galdino Jesus dos Santos está pres- bo quando ingressados no SFI. Situação indesejá-
sionando no sentido de que o Ministério Público re- vel, pois não haverá como a indústria da construção
corra à Corte dos Desembargadores para reformar e o mercado imobiliário fiscalizarem sua aplicação.
essa decisão e restabelecer o princípio de justiça, o No bojo do SFI, não se pode esperar qualquer
princípio que acabe com a impunidade no Brasil. vocação para a habitação popular, visto que os juros

Quero também me solidarizar com todos os advindos de todo o processo de certificado de secu-
Prefeitos de Goiás que estão reunidos em Goiânia ritização dos recebíveis é incompatível com a função
para protestar contra o Fundo de Estabilização Fis- social do fomento da habitação popular - bem como
cal, que está roubando o dinheiro das prefeituras, o prazo de quinze dias, previsto no parágrafo "alie-
deixando as administrações municipais num verda- nação fiduciária" do projeto, tornar-se-á intolerável
deiro estado de penúria. para esta classe, cujo poder aquisitivo é muito redu-

Neste sentido, pela luta dos direitos humanos, zido e que não detém patrimônio acumulado; portanto,
é preciso que as Prefeituras tenham recursos para não tem condições de em poucos dias se desfazer de
realizar melhor o desenvolvimento econômico social. algum bem para cumprir obrigações contratuais, princi-

Era o que tinha a dizer. palmente num momento de desemprego crescente.
O SR. PAULO CORDEIRO - Sr. Presidente, É importante ressaltar que a alienação fiduciá-

peço a palavra pela ordem. ria, para moralizar e dar credibilidade aos contratos,
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V. deve ter um prazo diferenciado quando se tratar de

EXª a palavra. habitação de interesse social.
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Outro aspecto preocupante e que deve ser
emendado no projeto é quanto à fiscalização do sis
tema. No Projeto de Lei nº 3.242 não está prevista a
subordinação e controle ao BC, à CVM ou a qual
quer outra instituição que possa exigir transparência
e controle público, de forma a evitar e inibir as emis
sões de títulos de crédito sem lastreamento. Se hou
ver corrupção ou bandidagem na transformação des
tes créditos no primeiro momento, o SFI poderá per
der a credibilidade rapidamente, distribuindo o ônus
do pecado para todas as empresas ligadas à indús
tria da construção civil e ao mercado imobiliário 
como aconteceu no Governo Collor.

Os construtores e incorporadores devem estar
cientes de que a curto e médio prazos não deverá
haver recursos para a produção imobiliária prove
nientes do SFI, até o momento em que o novo siste
ma adquira credibilidade e volume necessários para
diluir custos e riscos.

O Sistema Financeiro Imobiliário (SFt), enviado
pelo Executivo com pedido de urgência constitucio
nal, prevê a retomada do imóvel ao mutuário inadim
plente peJo agente financeiro, e a abertura do merca
do construtivo ao capital privado internacional.

Não podemos restringir a produção imobiliária
aos minguados recursos que, sequer, conseguem
reanimar o moribundo Sistema Financeiro da Habita
ção (SFH), que afugentou o sonho da casa própria
de milhares de mutuários, às voltas com prestações
altas e saldos residuais impagáveis. O sistema finan
ceiro, seja ele para a produção de imóveis ou aquisi
ção de outros bens deve obedecer às leis do merca
do com preços acessíveis sem burocracias e amar
ras como a da comprovação de renda que dificulta os
empréstimos a autônomos e os menos favorecidos.

É preciso estimular os investimentos dos agen
tes financeiros no setor habitacional o que será pos
sível se houver liberdade de contratação e riscos dimi
nuídos de forma a vislumbrar rentabilidade e retorno.

A geração de empregos e especialmente de
habitação está condicionada ao barateamento à des
burocratização e facilidades de créditos. O SFI aper
feiçoará os instrumentos e mecanismos financeiros
do mercado além de viabilizar operações com secu
ritização. As empresas que têm bancado com recur
sos próprios à produção e comercialização de unida
des habitacionais, criando sistemas alternativos de
financiamento vão obter recursos no mercado inter
no e no exterior principalmente dos fundos de pen
sões para executarem seus projetos construtivos. A
moderna engenharia financeira na securitização de
recebíveis dará novo impulso ao setor imobiliário.

Operações como esta, que viabilizarão a construção
de milhares de imóveis, serão estimulados pelo SFI.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.

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

O SR. EDINHO BEZ (Bloco/PMDB - SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, estou vindo de mais uma
reunião da Comissão que trata da reforma do siste
ma tributário brasileiro, onde vários companheiros fi
zeram suas observações.

Concluímos que deveremos dar continuidade
ao nosso trabalho ouvindo em audiências públicas
ainda alguns segmentos e pessoas da área, como,
por exemplo, o Senador e ex-Ministro José Serra.
Em outra oportunidade, ouviremos o atual Ministro,
Antônio Kandir, que também é especialista na área
tributária. Também foi decidido o convite para que se
faça presente o Presidente do Confaz, pois é impor
tante que os secretários sejam representados por
seu Presidente.

Portanto, quero dizer que o relatório do nosso
competente amigo e companheiro Deputado Musa
Demes deverá sofrer algumas alterações, porque,
com certeza, nenhum relatório agradará a todos os
brasileiro, em especial aos membros desta Casa,
que têm o dever de apreciar a reforma do sistema
tributário brasileiro.

Pediria que esta deci"3ão fosse divulgada no
programa A Voz do Brasil, pois trata-se de decisão
recente da Comissão que versa sobre a reforma do
sistema tributário brasileiro, no sentido de que pu
déssemos realizar ainda mais algumas audiências
públicas e depois concluir o nosso trabalho na Co
missão.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - V. Exª
será atendido, nos termos regimentais.

O SR. PAULO GOUVÊA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL - SC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, contou-me um amigo a
história de uma pessoa contratada para "provisoria
mente" trabalhar como porteiro em uma instituição.
Passados 30 anos de seu ingresso no quadro de
pessoal, ele continua porteiro do mesmo estabeleci
mento, "em caráter temporário" - entre aspas.
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Em fevereiro deste ano, este Congresso con- tri~utária. Enquanto isso não ocorrer, estaremos
tratou uma contribuição de todos os brasileiros que sendo empurrados na direção da prorrogação da vi-
movimentamos nosso dinheiro via banco, destinada gência da CPMF e, o que é muito pior, na direção da
a cobrir os gastos com a saúde. O anestésico estava permanência de uma contribuição que fomos induzi-
embutido num adjetivo: contribuição provisória. Du- dos a considerar provisória. De minha parte, isso é
raria um ano e foi batizado de CPMF. absolutamente inaceitável!

Nem bem se passaram seis meses de sua vi- O SR. PAULO MOURÃO - Sr. Presidente,
gência, o mínimo que se admite é que ele precisa de peço a palavra pela ordem.
mais um ano de provisoriedade. O mais grave é que O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
outros querem substituir o provisório pelo permanen- EXª a palavra.
te. Continuaríamos com a CPMF, com uma peque- O SR. PAULO MOURÃO (PSDB - TO. Pela
na, mas grave, diferença!no nome: Contribuição Per- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
manente sobre Movimentação Financeira. srªs e Srs. Deputados, votamos, em primeiro turno,

Quero, desde logo, deixar registrado que votei o Fundo de Estabilização Fiscal. A Câmara dos De-
favoravelmente a todas as reformas constitucionais put~dos deu a resposta merecida à sociedade como
que já tramitaram nesta Casa. Mas votei contra a um/todo. ,
criação da CPMF. As razões de minha oposição à O próprio r;iome já define o que é o Fundo de
CPMF continuam as mesmas. Fortalecem-se enor- Estabilização Fi~al. Dele necessitamos neste mo-
memente, porém, diante da simples perspectiva de m~nto importante por que passa a economia brasi-
pretenderem alguns torná-Ia permanente. Em primei- lelra. Precisamos de equilíbrio e desenvolvimento
ríssimo lugar, porque ela foge completamente ao dentro de padrões econômicos e administrativos. O
que se propunha em termos de reforma tributária. É P;~esidente Fernando Henrique Cardoso tem tratado
oportunismo lembrar, como faz Dr. Osvaldo Douat, 0/ País de forma séria e honesta.
Presidente da FIESC, que a atual carga tributária Acima de tudo, é necessário que a Câmara dos
representa mais de 30% do nosso PIB, ou seja, algo peputados, neste momento ímpar de votar o segun-
próximo a R$200 bilhões. Isto significa que, para fi- po turno, possa continuar a dar essa resposta e não
nanciar-se, o Estado gasta um terço de tudo o que ,somente por meio do Fundo de Estabilização Fiscal.
se produz no Brasil. io Fundo de Estabilização Fiscal garante as ações

Todas as propostas de reforma tributária cami- para o apoio ao magistério, à saúde, enfim, para o
nham na direção da redução do número de impos- desenvolvimento social que, dentro deste Congresso
tos/contribuições e da ampliação da base de tributa- Nacional, tanto debatemos e que o Presidente Fer-
ção. Transformar a CPMF em tributo permanente é nando Henrique Cardoso tem tentado desenvolver
mandar à sociedade o seguinte recado: o número de no seu programa de governo.
tributos não vai diminuir; ao contrário, estamos dando A Câmara dos Deputados tem o compromisso
permanência a uma contribuição que era provisória. firmado de fazer deste País o grande celeiro de pro-

Em segundo lugar, a CPMF é um instrumento dução, de implantar neste País a justiça social por
que aumenta cumulativamente o preço dos produ- que todos lutamos diuturnamente. Por meio das vo-
tos, diminuindo sua competitividade - já afetada se- tações da reforma administrativa, das reformas de
riamente pelos demais tributos incidentes sobre pro- Estados, deveremos ter o equilíbrio fiscal, econômi-
dução e comercialização. E, fato notável, sua co- co e financeiro para dar melhores dias à sociedade
brança se faz com base num fato gerador peculiar: a brasileira.
circunstância de alguém ter dinheiro em banco e mo- O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
vimentá-Io. Dinheiro, aliás, que já sofreu alguma for- peço a palàvra pela ordem.
ma anterior de tributação (Imposto de Renda, -por O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Tem V.
exemplo). EXª a palavra.

Pelo que até agora vi e ouvi, nenhuma autori- O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB -
dade do Governo tem proposto ou defendido publi- DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
camente a contribuição com a característica da per- dente, srªs e Srs. Deputados, hoje, tivemos uma au-
manência. Entendo, porém, que essa posição não é diência pública na Comissão de Seguridade Social com
o bastante. Esse mutismo deve ser substituído por o Ministro da Saúde e com o Presidente da Fiocruz.
um fervoroso empenho Gá demonstrado em outras A referida audiência teve como objetivo discutir
ocasiões) no sentido da aprovação de umarefornia e dar esclarecimentos sobre a questão do desabas-
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tecimento de vacinas em nosso país. Essa foi uma
falha muito grave, pois ocasionou a descontinuidade
do programa de vacinação e houve surtos de saram
po em vários Estados. Enfim, constatou-se que fun
damentalmente essa atitude ocorreu por falta de
compromisso ou competência administrativa, já que
o Ministro admitiu que foi subestimada a quantidade
de vacinas a comprar, além de haver problemas de
licitação. A discussão para atribuir ao Instituto Nacio
nal de Controle de Qualidade de Saúde e responsa
bilidade pela falta de vacinas era completamente in
fundada, na medida em que o mesmo teve confirma
da sua competência e capacidade técnica e física
por uma Comissão Externa que esteve no Instituto
Fiocruz.

O mais grave é que constatamos que o Brasil
pode ter auto-suficiência na produção de vacinas.
Não precisamos passar pelo vexame, pela exposi
ção e pela ameaça à saúde do povo brasileiro, como
tivemos com a questão do desabastecimento. Preci
samos de um investimento de 30 milhões de reais,
10 milhões a cada ano, para conseguirmos auto-sufi
ciência na produção de vacinas pois já dominamos a
tecnologia da produção de todas as vacinas do pro
grama nacional de imunização e estamos produzin
do mais por instituto respeitáveis.

De fato, existe a possibilidade concreta da
auto-suficiência na produção de vacinas no Brasil.
Basta apenas decisão política.

A Comissão de Seguridade, por sua vez, ficou
de fazer tais emendas. Queira ou não o Governo, te
remos a nossa auto-suficiência na produção de vaci
nas, porque, como falei, falta apenas decisão política
num mercado de quase 1 bilhão de dólares, tendo
em vista os 30 milhões que foram cortados, no ano
passado, no orçamento da Fiocruz, além dos 19 que
foram contingenciados neste ano. Na verdade, há
reiterada tentativa de sucatear este importante insti
tuto, que visa à produção e à pesquisa em nosso
País.

Esta Casa, Sr. Presidente, tem a obrigação de
garantir a auto-suficiência na produção de vacinas
em nosso País, pois se trata de fato de grande rele
vância.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARTA SUPLICY - Presidente, peço

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

EXª a palavra.
A SRA. MARTASUPLlCY (BlocolPT - SP. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, no último fim de semana,

estive na cidade de Campina do Monte Alegre, cida
de que integra a região sudoeste do Estado de São
Paulo e que, juntamente com o Vale do Ribeira, pre
tende seja criado o Estado de São Paulo do Sul, for
mando-se uma nova unidade da Federação. O novo
Estado seria constituído de 54 Municípios.

Esta é uma proposta ousada que precisa ser
bem estudada. Mas, em todo caso, serve como aler
ta às autoridades. A idéia de criação desse novo Es
tado reflete uma indignação contra o descaso com
que as autoridades federais e estaduais vêm tratan
do aquela região.

Não se justifica que um Estado como São Pau
lo, considerado o mais desenvolvido da Federação,
tenha uma região com tal grau de desigualdade e
pobreza.

Uma das principais fontes de atividade econô
mica daquela parte do meu Estado está na agricultu
ra familiar. O Governo Federal possui um mecanis
mo de fomento ao pequeno produtor agrícola: o Pro
naf. Os requisitos para se ter acesso a eles são mui
tos, levando pequenos agricultores a gastar até 700
reais para preencher toda a burocracia. O problema
é que esta região não teve quase nenhum fazendei
ro ou agricultor aquinhoado.

No Vale da Ribeira e na região Sudoeste são
inúmeros os requerimentos indeferidos. Por esta ra
zão, fizemos um requerimento ao Ministro da Agri
cultura, para que explique as razões por que os agri
cultores dessa região têm sido discriminados. Que
remos saber a quantia de verbas do Pronaf para
São Paulo, os valores liberados e o total de famílias
alcançadas pelo programa nas regiões acima men
cionadas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB 
BA. Pela ordem. Sem reJisão do orador.) - Sr. Pre
sidente José Maurício, srªs e Srs. Deputados, o Bra
sil comemora hoje uma deflação. Eu, que não co
nheço muito de economia, fico preocupado quando
ouço que o Brasil entrou em deflação.

Quando se fala em inflação, todo mundo sabe
que os preços podem subir e os salários podem cair.
Quando a mídia divulga deflação, isso significa que
alguma coisa baixou. Baixou a inflação, mas nós,
que vivemos na economia diariamente, entendemos
que os preços deveriam baixar também.
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No entanto, a deflação não baixa preço. Erra- eleições num mero processo homologatório. Para
mos quando vendemos para o País a idéia de que o tal, o Presidente da República convocou a sua base
combate à inflação é o mais importante passo que parlamentar ao Palácio para discutir seus objetivos e
temos de dar. Isso não é verdade! Quando a inflação os interesses do Governo, influenciando evidente-
aumenta, prejudica altamente muitos, embora dê lu- mente o funcionamento desta Casa.
cro para alguns poucos. Agora, quando a inflação é Dentre as questões apresentadas pelo Gover-
negativa, não beneficia absolutamente ninguém. no, situa-se o problema do tempo da campanha e do

Sr. Presidente, citei as dificuldades e o apro- horário gratuito na televisão.
fundamento dos mais pobres. Os pobres estão mais O objetivo é muito claro: impedir que a Oposi-
pobres no Brasil após o Plano Real. Esse jogo da in- ção ocupe os meios de comunicação num tempo
fiação precisa ser claramente desmistificado. Com- adequado, fazendo com que a sociedade possa for-
bater a inflação é uma necessidade, mas pessoas mar, de maneira multilateral, um conceito acerca do
estão por trás do jogo inflacionário. É preciso que que ocorre no Brasil. O Governo que está no poder,
entendamos, com muita clareza, que deflação não o Governo que se utiliza da máquina, o Governo que
significa grande melhora para ninguém, mas, no tem à sua disposição os grandes meios de comuni-
contexto de uma política econômica, alterações que cação não quer permitir que a Oposição possa dis-
podem ser benéficas no Ofuturo. por de 60 dias para transmitir, num diálogo mais

No entanto, hoje, a grande mídia comemora a consistente e profundo, o seu ponto de vista sobre a
inflação negativa do Brasil. Isso não significa absolu- política econômica, a política social e o processo de
tamente nada para o cidadão comum. É preciso que restrição democrático que está em curso no País.
venhamos a tratar como um País de cidadãos e não Mais ainda: o Governo pretende utilizar, sem
apenas como um País onde a inflação fica abaixo de restrições, a máquina administrativa, quer estar pre-
zero. Não estamos absolutamente no congelamento. sente, até o último momento, sem qualquer restri-
Espero que o Brasil caia na real. É importante com- ção, nas inaugurações e quer utilizar os meios de
bater a inflação, mas não é algo mais importante transporte do Poder Público. Evidentemente, a Opo-
neste momento. Os homens e as mulheres do Brasil sição não pode concordar com a lei eleitoral que
são muito mais importantes! transforma esse processo numa farsa - e como dis-

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Como se -, num processo meramente homologatório.
Líder do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB, conce- Em nome do Bloco Parlamentar de Oposição,
do a palavra ao eminente Deputado Aldo Arantes, quero dizer que apreciamos a lisura do Deputado
que dispõe de nove minutos regimentais. Carlos Apolinário, a sua atitude no sentido de procu-

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO. rar construir uma lei, pelo menos em certa medida,
Como líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- resguardando alguns princípios democráticos.
te, srªs e Srs. Deputados, ontem foi aprovada, nesta Naturalmente, não concordamos com vários re-
Casa, a urgência do projeto de lei eleitoral. A maté- sultados a que o Deputado Carlos Apolinário che-
ria, portanto, sai da Comissão e vem a plenário. gou. Achamos, por exemplo, que o tempo da televi-

Todos acompanhamos o trabalho realizado são e o tempo de campanha devem ser maiores,
pelo Presidente da República para assegurar a sua mas saudamos o Deputado Carlos Apolinário pela
reeleição. Todos acompanhamos as denúncias de sua atitude, sobretudo por ter procurado manter uma
corrupção ocorridas durante o processo de votação postura independente, preocupando-se com o con-
da emenda constitucional e sabemos que nada foi junto desta Casa e, principalmente, com o resultado
apurado. Por outro lado, o Presidente tambérntraba- do processo eleitoral. Tanto assim que o Deputado
Ihou no sentido de que ele, assim como os atuais Carlos Apolinário incorporou na nossa opinião uma
detentores de mandato executivo, pudessem dispu- questão de grande relevância: o financiamento públi-
tar as eleições no exercício do mandato. co de campanha.

Na avaliação do Bloco Parlamentar de Oposi- Não há como se falar num processo eleitoral
ção, tais medidas têm um conteúdo profundamente democrático com o financiamento das campanhas
antidemocrático e acentuam o caráter autoritário e sendo feito pelos grandes grupos econômicos, Sr.
centralizador do poder político no Brasil. Presidente. Isto cria condições para que as emprei-

Se não bastasse isso, agora o Presidente da' teiras terminem assenhoreando-se dos governos e
República procura influenciar o Congresso, no senti- os grupos econômicos e os banqueiros terminem
do de aprovar uma lei eleitoral que transforme as exatamente impondo os seus objetivos. É necessá-
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rio que os governantes, tanto do Executivo como do
Legislativo, tenham uma margem de independência.
Para tal é necessário o financiamento público da
campanha, como ocorre nos Países mais avança
dos. Certamente, sairá muito mais barato para o
povo se os seus representantes puderem ser eleitos
financiados pelos cofres públicos e, assim, tenham
independência e não vendam o exercício do seu
mandato aos interesses de grupos econômicos.

Uma questão que, no entanto, não foi aborda
da e também é de grande importância para o resul
tado do processo eleitoral é a democratização dos
meios de comunicação. Nos dias atuais, o monopó
lio dos meios de comunicação está cada vez mais
articulado com os grupos econômicos, condicionan
do o processo de formação da opinião pública e in
terferindo decisivamente no resultado do processo
eleitoral. Por isso, formam-se nesta Casa as banca
das dos grandes proprietários de terra, dos banquei
ros, dos grandes empresários, quando ela deveria
representar a maioria do povo brasileiro. No entanto,
o povo brasileiro é sub-representado, pois as maio
rias do povo são minorias nesta Casa.

Por esse motivo, Sr. Presidente, o Bloco Parla
mentar de Oposição está procurando as forças de
mocráticas desta Casa, buscando um entendimento
que resulte numa lei eleitoral garatidora, pelo menos,
de parâmetros mínimos para esse processo.

Algumas coisas já evoluíram. Na minha opi
nião, a realização das coligações proporcionais, a
questão da retirada do voto em branco para definir o
quociente eleitoral e uma série de outras questões já
significam um avanço de todo esse processo. Mas
quero, em nome do Bloco Parlamentar de Oposição,
conclamar os diversos partidos para que tenhamos
como meta elaborar uma lei eleitoral que tenha por
objetivo permitir uma eleição transparente e assegu
.rar que as maiorias deste País possam eleger os
seus verdadeiros representantes.

Nesse sentido, o Bloco Parlamentar de Oposi
ção vai não somente manifestar suas opiniões, mas
simultaneamente desencadear um processo de de
t>ate. Assim procedendo, poderemos ter como resul
tado uma lei eleitoral que atenda aos interesses da
Nação e não aos interesses dos governantes ou do

··Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ga
b'eira para uma Comunicação de Liderança. pelo
Partido Verde. S. Ex.ª dispõe de Cinco minutos regi
riléntais.

o SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, peço licença para, neste momen
to, abordar uma questão regional. porque na sema
na passada havia denunciado o pedágio da BR-124,
no Estado do Rio de Janeiro.

Fomos à região e, junto com a população, con
seguimos na Justiça impedir a cobrança desse pe
dágio, uma vez que ela está sendo feita sobre uma
estrada que ainda não foi construída.

Queremos avisar a população da região, certa
mente através dos canais da Agência Nacional. que
a luta continua e que a Comissão de Defesa do Con
sumidor da Câmara dos Deputados continuará tra
tando da questão. Esperamos que o Governador do
Estado do Rio de Janeiro e seus assessores com
preendam o grande desgaste que é cobrar um pedá
gio em uma estrada antes da sua construção.

Portanto, Sr. Presidente. uso da palavra ape
nas para fazer esse registro endereçado à região
dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. Conquista
mos uma vitória parcial. mas a luta continua no caso
do pedágio da BR-124.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - Com

muito agrado, a Mesa faz das palavras do Deputado
Fernando Gabeira a nossa manifestação.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados. o projeto de lei que apresentamos
dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades de
rede de serviço do Sistema Único de Saúde reserva
rem para os deficientes visuais, no mínimo, 10% das
vagas para o trabalho nas câmaras escuras do setor
de radiologia.

A Constituição Federal ressalta a importância
de se estabelecerem políticas e outros mecanismos,
visando reverter esse quadro discriminatório, pre
vendo, entre outras medidas, a necessidade de se
assegurarem previamente cargos da administração
pública para os deficientes.

A Organização Internacional do Trabalho tam
bém se manifesta no mesmo sentido, já que o fenô
meno da discriminação não é exclusivo do Brasil.

A proposição que apresento. Sr. Presidente.
. reserva pelo menos 10% das vagas de trabalho na
câmara escura para deficientes visuais na rede de
unidades integrantes do Sistema Único, ou seja, os
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prestadores públicos ou privados que dispuserem de
serviços da radiologia estarão obrigados a destinar
essas vagas àqueles que têm visão definitivamente
comprometida. É preciso evitar o assistencialismo a
esses deficientes que preferem trabalhar e ganhar
com dignidade seus salários.

Agradecendo a V. Ex.ª a oportunidade, enca
minho à Mesa meu projeto.

O SR. PRESIDENTE (José Maurício) - A Mesa
recebe o projeto apresentado por V. Ex.ª e determi
na seu encaminhamento, nos termos regimentais.

O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, assomo a esta tribuna para comu
nicar a V. Ex.ª e aos Parlamentares presentes a for
malização do Grupo Parlamentar de Apoio aos Muni
cípios de Faixa de Fronteira.

Os Municípios localizados nas faixas de frontei
ra dos vários Estados brasileiros, por sua importân
cia para o País e pela distância em que se encon
tram do poder central, necessitam de um apoio
maior para solucionar seus problemas de uma forma
mais ágil e menos burocratizada.

A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre
sidência da República vem apoiando esses Municí
pios, através de um programa específico, regula
mentado por um decreto, tentando fazer com que o
desenvolvimento nacional possa alcançar as mais
remotas e esquecidas regiões do País, não só pelo
caráter nitidamente estratégico do fortalecimento da
presença brasileira nas regiões limítrofes com as na
ções vizinhas, mas também em decorrência da sen
sibilização do Governo Federal quanto à necessida
de de dar assistência e apoio àqueles que, historica
mente, deixavam de receber a mesma éltenção dis
pensada aos demais brasileiros.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, outras for
tes razões somaram-se à geração do Programa,
como, por exemplo, o esforço para minimizar o êxo
do rural e a migração para os grandes centros urba
nos, a neutralização das atividades ilícitas na frontei
ra (contrabando, narcotráfico, etc.), por meio do for
talecimento de alternativas de trabalho proporciona
das pelo desenvolvimento fronteiriço ou a desejada
contribuição para o fortalecimento da estrutura muni
cipal e a solução negociada e política dos problemas
comuns aos vizinhos.
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o programa abrange cerca de 530 Municípios
ao longo de mais de 15 mil quilômetros de linha de
fronteira, atravessando onze Estados, ocupando
área total igual a 27% do território nacional, e apóia
ações comunitárias nas áreas de: saneamento bási
co, saúde, educação, assistência social, meio am
biente, urbanização, energia. Enfim, uma série de
atividades básicas e essenciais ao desenvolvimento
dessas regiões.

A intenção de se criar o Grupo Parlamentar de
Apoio aos Municípios de Faixa de Fronteira é uma
tentativa de alocar mais recursos ao Orçamento da
União para que o Programa da SAE possa atender
de fato esses Municípios, pois esse Programa, que
já contou com recursos orçamentários da ordem de
aproximadamente 10 milhões de dólares em 1987,
viu seus recursos orçamentários minguarem ano a
ano, chegando à irrisória quantia de 120 mil em 1996.

O Grupo contou com a adesão inicial de 85
Parlamentares, entre Deputados e Senadores, e já
está trabalhando sob nossa coordenação, secreta
riado pelo ilustre Deputado Darcísio Perondi, e a co
laboração efetiva de todos seus componentes fazen
do uma série de gestões junto ao Executivo para
que o programa tenha os recursos necessários para
desenvolver as ações propostas.

Sr. Presidente, quero abrir um parêntese em
nossa fala. Hoje, pela manhã, nas primeiras horas
do dia, tivemos a oportunidade de levar ao Ministro
Antônio Kandir a nossa preocupação, o nosso pleito,
para que neste ano de 1997 possamos ter esse pro
grama equalizado e alavancado, que no ano de
1998 possamos realmente contar com uma proposta
orçamentária que faça frente aos anseios desses
Municípios de faixa de fronteira. Mais do que isso,
igualmente esperamos ter o tratamento diferenciado
e privilegiado que têm os diversos Municípios do
Programa Comunidade Solidária, até na questão da
contrapartida dos recursos contratuais junto ao Go
verno Federal.

Com o intuito de melhor assistir esses Municí
pios, deverá sair no início do ano o formulário deno
minado Diagnóstico Principal. Peço aos Srs. Parla
mentares que atuam e que militam na faixa de fron
teira que diligenciem no sentido de, naqueles Muni
cípios, que esse formulário possa ser entregue e de
volvido dentro da maior brevidade possível, a fim de
que possamos formatar definitivamente a implemen
tação desse programa no Brasil.

Desta tribuna, convido a todos os companhei
ros Parlamentares de Estados com Municípios locali
zados na faixa de fronteira para que façam parte



Rondônia

Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - PPB; Do
lores Nunes - PPB; Freire Júnior - Bloco/PMDB;
João Ribeiro - PP8.

Aécio de Borba - . PPB; Anibal Gomes - Blo
co/PMD8; Antônio Balhmann - PSDB; Arnon Bezer
ra - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; Inácio Ar
ruda - Bloco/PCdoB; José Unhares - PPB; José Pi
mentel- Bloco/PT; Leônidas Cristina - PSDB; Ubira
tan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior - PL; Moisés Bennesby - PSDB.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL;
Emílio Assmar -- PPB; João Tota - PPB.

Tocantins

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PFL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira
- PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Moura - PFL;
Haroldo Sabóia - Bloco/PT; Jayme Santana 
PSDB; Márcia Marinho - PSDB; Mauro Fecury - PFL;
Nan Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira - BlocoIPDT.

Ceará
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desse prupo Parlamentar, dessa ampla frente su- Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB
prapartldária, que a partir desse momento começa a Giovanni Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra -
atuar rio sentido de beneficiar aqueles Municípios PSDB; Mário Martins - Bloco/PMDB.
que ta~o necessitam de uma ação mais efetiva e de Amazonas
uma p lítica de desenvolvimento mais clara.

D ixo aberto a todos os companheiros o convi- Alzira Ewerton - PSDB; Arthur Virgílio - PSDB;
te parl3) que se agreguem a esse Grupo, agradecen- Átila Lins - PFL; Cláudio Chaves - PFL; Euler Ribeí-
do à Presidência por abrir a oportunidade de trazer- ro - PFL; João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB;

Luiz Fernando - PSDB.mos a rossa mensagem.
Era o que tinha a dizer.

O Sr. José Maurício, 12 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presi
dente

P SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente,
peço ia palavra pela ordem.

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

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB/PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, esta Casa sabe que um grupo de
208 parlamentares requereu a instalação de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, de que V. Ex.ª
teve conhecimento através de ofício, sobre a CBF, o
futebol brasileiro e as arbitragens.

Sr. Presidente, solicito de V. Ex.ª informação
sobre a possibilidade de se votar esse requerimento,
subscrito o pedido de urgência por 289 Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Wilson Campos, realmente esse requerimento foi
formulado e deverei colocá-lo à apreciação do Ple
nário logo na semana que vem.

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex.ª

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPU

TADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PPB; Francisco Rodrigues 
PSDB; Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Lipnik - PTB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
PSB; Murilo Pinheiro - PFL.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco/PMDB;

Alberto Silva - B/oco/PMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - PPB; Heráclito i;=ortes - PFL; João Henri
que - Bloco/PMDB; Júlio Cesar - PFL; Mussa De
mes- PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Carlos Alberto 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB.

Paraiba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/P/MDB; Efraim Mo
rais - PFL; Gilvan Freire - Bloco/AMDB; Ivandro Cu-
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nha Lima - Bloco/PMDB; -José Aldemir - Blo
co/PMDB.

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Blo
co/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; José Chaves - Blo
co/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer
ra - PFL; Luiz Piauhy/ino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Nilson Gibson - PSB; Severino Cavalcanti - PPB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Femando Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB;
Luiz Dantas - Bloco/PSD; Moacyr Andrade - PPB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - P8DB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB; José Teles - PPB; Marcelo Déda - Bloco/PT.

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Blo
co/PMDB; Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Men
donça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB;
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime Fernandes 
PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFl: Jaques
Wagner - Bloco/PT; João Almeida - Bloco/PMDB;
João Carlos Bacelar - PFL; João Leão - PSDB; Jo
nival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia - PFL; José
Lourenço - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto
PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Alberto - Bloco/PT;
Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel Cas
tro - PFL; Mário Negromonte - PSDB.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - PSDB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Gené
sio Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghinetti
- PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel- PPB; Israel Pinheiro - PTB; Jaime Mar
tins - PFL; Joana dArc - Bloco/PT; João Fassarella
- Bloco/PT; João Magalhães - Bloco/PMDB; José
Rezende - PPB; José Santana de Vasconcellos 
PFL; Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessone - PTB;
Márcio Reinaldo Moreira - PPB; Marcos Lima - Blo-

co/PMDB; Maria Elvira - Bloco/PMDB; Mário de Oli
veira - PPB; Mauro Lopes - Bloco/PMDB; Nárcio
Rodrigues - PSDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
Bloco/PDT; Marcus Vicente - PSDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
P8DB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco/PT; Cidi
nha Campos - Bloco/PDT; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - PTB; Férnando Lopes - Blo
co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes
- PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho 
PFL; José Carlos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PFL; José Maurício - Bloco/PDT; Laprovita Vieira 
PPB; Laura Carneiro - PFL; Lima Netto - PFL; Lind
berg Farias - Bloco/PCdoB; Márcia Cibilis Viana 
Bloco/PDT; Milton Temer - Bloco/PT; Miro Teixeira
Bloco/PDT; Moreira Franco - Bloco/PMDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco/PMDB; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - Bloco/PMDB; Carlos Apolinário - Blo
co/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso Rus
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
Lima - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco
- Bloco/PRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisa
neschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduar
do Coelho - PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT;
Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - Blo
co/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo 
Bloco/PT; Hélio Rosas - Bloco/PT; Ivan Valente 
Bloco/PT; João Melão Neto - PFL; João Paulo 
Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal
- PSDB; José Augusto - Bloco/PT; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
co/PT; José Machado - Bloco/PT; Jurandyr Paixão 
Bloco/PMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella 
PPB; Luciano Zica - Bloco/PT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - Bloco/PT; Luiz Gushiken - Bloco/PT; Luiz
Máximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Bar-
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bieri - Bloco/PMDB; Marquinho Chedid - Blo
co/PSD; Marta Suplicy - Bloco/PT; Michel Temer
Bloco/PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Wagner
Salustiano - PPB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco/PT; Murilo Domingos - PTB.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vigi
lante - Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Laura 
Bloco/PT.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; João Natal - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xa
vier Lobo - Bloco/PMDB.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - Bloco/PMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - Bloco/PMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - Bloco/PMDB.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; Dil
ceu Sperafico - PPB; Djalma de Almeida César 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - Bloco/PDT;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - Blo
co/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - Blo
co/PMDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson
Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dércio
Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edi
son Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário
Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo-

. co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi
- Bloco/PMDB; Ênio Bacci - Bloco/PDT; Esther
Grossi - Bloco/PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair

Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker
PPB; Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Paulo Paim 
Bloco/PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 328 Se
nhores Deputados.

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-

-1-
PROJETO DE LEI Nº 3.242, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em termo único, do Projeto
de Lei nº 3.242, de 1997, que dispõe sobre o
Sistema Financeiro Imobiliário, institui a alie
nação fiduciária da coisa imóvel e dá outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Especial.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para oferecer ao Projeto de Lei nº
3.242, de 1997, em substituição à Comissão Espe
cial, ao Sr. Deputado José Chaves. (Pausa.)

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, gostaríamos de re
gistrar que a Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação vem fazendo um excelente trabalho sob
a presidência do nobre Deputado Henrique Eduardo
Alves.

Sr. Presidente, ontem houve a apreciação de
três solicitações do Excelso Pretória pretendendo
que fosse dada autorização para que Parlamentares
fossem devidamente processados pela Justiça. En
tretanto, apesar de o próprio Parlamentar ter solicita
do que fosse concedida licença para que fosse pro
cessado na forma da lei, esta Casa, examinando a
matéria sobre imunidade parlamentar. negou o pedi
do, em decorrência do instituto da imunidade parla
mentar não pertencer efetivamente ao Parlamentar e
sim ao Poder Legislativo.

Sr. Presidente, ainda hoje iniciamos a discus
são e apreciação da Lei da Imprensa que vem tendo
um excelente desenvolvimento, em virtude do traba
lho que foi apresentado pelo Deputado Vilmar Rocha.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois
não, Deputado Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra o Deputado José Chaves, relator.

O SR. JOSÉ CHAVES (Bloco/PMDB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, trabalhamos durante cerca de
nove dias na relatoria do Sistema de Financiamento
Imobiliário.

Após ouvir quase todos os setores da socieda
de e, na medida do possível, a classe política, dada
a dimensão do projeto, entendemos que precisamos
de mais um prazo para poder concluir o relatório, ou
vindo ainda. não somente a classe política. mas.
principalmente. o nosso partido, o PMDB. Em virtude
disso, pedimos novo prazo, para o mais rapidamente
possível esgotarmos o assunto no âmbito de nosso
partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vir
tude do requerimento do Sr. Relator. concedo a S.
Ex.ª o prazo de uma sessão para oferecer seu pare
cer. Portanto, a matéria volta à apreciação na ses
são ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

-2-
PROJETO DE LEI Nº 3.710-0. DE 1993

Continuação da discussão. em turno
único do Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei nº 3.710-B. de 1993, que "insti
tui o Código de Trânsito Brasileiro". tendo
parecer da Comissão Especial. pela cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito. pela aprovação dos
itens de nº 1 a 326 e. pela rejeição dos
itens de nºs 327 a 362. (Relator, Deputado
Ary Kara)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 117, inciso VI,
do Regimento Interno, a retirada da Ordem do Dia
do Projeto de Lei nº 3.710-0/93, do Poder Executivo,
que "institui o Código de Trânsito Brasileiro".

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Luís Eduardo Líder do Governo - Inocêncio Olivei
ra Líder do PFL - Paulo Heslander, Líder do PTB 
Odelmo Leão, Líder do PPB - Aécio Neves, Líder
do PSDB.

Agosto de 1997

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 449-C, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 449-B,
de 1997. que altera dispositivos dos arts. 71
e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 1, de 1994:
tendo parecer da Comissão Especial pela
aprovação (Relatora: srª Veda Crusius)

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

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ora

dores inscritos para discutir a matéria.
Concedo a palavra, para falar contrariamente à

proposição. ao Sr. Deputado Sérgio Miranda.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PC do B 

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te. Sras. e Srs. Deputados. vamos falar, mais uma
vez. sobre FEF. Pode parecer a V. Exªs que venho
aqui malhar em farra frio. Que, durante o primeiro
turno da votação desta emenda constitucional, hou
ve por parte da oposição, e, mesmo de Parlamenta
res da base governista, argumentos suficientes para
impedir a aprovação dessa emenda.

Porém, por artes da argumentação ou mesmo
por artes do demo. o Governo conseguiu maioria ex
pressiva no primeiro turno. Não diria malhar em ferro
frio, o ferro esquentou no período mais recente, por
que surgiu com força, dominando a cena política na
cional: a crise financeira dos Estados. Isso surgiu
com força. Uma das formas de enxergar a chamada
crise das polícias militares é justamente através do
viés financeiro. A crise dos Estados tem vários com
ponentes. um deles básico, que é a política de juros
associada ao Plano Real. O caso de Minas Gerais é
exemplar. Em 1992, o Estado de Minas Gerais tinha
em títulos mobiliários no mercado algo em tomo de
dois bilhões de reais. Não emitiu um título novo, ape
nas refinanciou os antigos e nesses cinco anos a dí
vida passou para nove bilhões de reais. Em primeiro
lugar, a taxa de juros, em segundo, o baixo cresci
mento associado a essa política econômica. Baixo
crescimento significa baixa arrecadação. Mas um
dos componentes da crise econômica dos Estados -
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e o consideraria em terceiro lugar, mas não em ter
ceiro na escala de importância - é a legislação fiscal
que leva para os Estados os ônus das políticas so
ciais, do aumento das exportações e não lhes con
cede nenhum bônus.

Em relação à Lei Complementar nº 87, Minas
Gerais perde anualmente 440 milhões de reais e ou
tros componentes da política tributária.

Sr. Presidente, será que os Parlamentares des
ta Casa não são capazes de se sensibilizar com a
crise dos Estados e Municípios? Por que o Governo
Federal não propõe um acordo para os repre
sentantes do povo brasileiro aqui presentes para
mantermos dentro do FEF os 20% de desvincula
ção? No caso, o Governo teria um ganho razoável,
porque poderia manejar os recursos de forma ampla,
se retirássemos do FEF o plus, o a mais que o Go
verno recebe do Imposto de Renda e do IPI que,
pela Constituição, deveriam ser destinados aos co
fres municipais e estaduais. Por que não aceitar
esse acordo? Será que a pressão da crise financeira
dos Estados e dos Municípios não atinge com tanta
força os Deputados desta Casa para que repensem
e proponham uma negociação de alto nível ao Go
verno Federal no que diz respeito ao FEF?

Srs. Parlamentares, agora passo a abordar
propriamente o tema desvinculação.

O FEF tem uma política perversa. Srs. Deputa
dos, a CPMF, por exemplo, arrecadou algo em tomo
de três bilhões de reais nos primeiros meses de sua
implantação. Ao FEF foram destinados mais de seis
centos milhões de reais.

Ora, a Contribuição Provisória sobre Movimen
tação Financeíra tem destinação específica: a saú
de, segundo emenda constitucional aprovada por
esta Casa. Dos seiscentos milhões de reais que o
FEF retirou da CPMF voltaram para as ações de
saúde apenas 33 milhões de reais, repito, 33 milhõ
es de reais. Os gastos do FEF concentraram-se em
despesas de pessoal, encargos e outras.

Chamo a atenção dos Deputados, profissionais
das áreas de saúde, que têm uma bancada compos
ta de membros de todos os partidos. Votar a prorro
gação do FEF é manter situação injusta em relação
à CPMF.

Meus argumentos são esses. Dizem ser talvez
mais fácil mudar a opinião de um Parlamentar do
que propriamente alterar seu voto. Considero cum
prida minha missão. Venho aqui de peito aberto, de
forma sincera, apresentar meus argumentos - a pró
pria vida reforça meus argumentos - e o convívio de
V. EXªs com suas bases em seus Estados e em

seus Municípios reforça a convicção de que algo
deva ser feito para preservar o FPM e o FPE.

Srs. Deputados, o voto é de cada um de V.
EXªs. Espero que a situação financeira dramática em
que vivem os Estados e os Municípios atinja suas
consciências e possa refletir no voto que cada um
emitirá nos próximos minutos.

Por isso, o Bloco pede o voto "não" a esta PECo
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa

lar a favor, concedo a palavra ao Deputado Israel Pi
nheiro.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PTB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. De
putados, vamos interpretar as palavras do eminente
Deputado Sérgio Miranda, nosso conterrâneo, e
seus argumentos aqui expostos contrariamente à
aprovação do FEF.

Em primeiro lugar, o aumento da dívida mobi
liária dos Estados não é resultado da política econô
mica do Governo em relação à arrecadação. Ao con
trário: a arrecadação subiu com o Plano Real.

S. Exª., o eminente colega Sérgio Miranda, co
mete um engano sobre a dívida rolada com juros al
tos, altíssimo, o que, no caso, corresponde à realida
de. Por que o Governo tem de aplicar uma elevada
taxa de juros? Para assegurar a demanda. Fazia e
faz parte da estratégia do Plano Real, da estabilida
de financeira: juros altos para refrear o consumo. Se
aumentar o consumo, teremos o retorno da inflação.

Então, a causa do aumento da dívida, repito,
foram os juros altos e não a diminuição da arrecada
ção. Ao contrário, ela aumentou.

Também o Deputado fala como se o FEF fosse
novo, como se tivesse sido introduzido no Brasil a
partir deste ano, a partir de agora. Não. O FEF cha
mava-se Fundo Social de Emergência - a sigla, o
nome é indiferente - e foi aprovado junto ao Plano
Real.

Este Plenário também aprovou junto ao Plano
Real, o Fundo Social de Emergência. O que isso sig
nifica? O eminente Deputado Sérgio Miranda precisa
entender que quem tem competência de emitir moe
da, quem toma decisões sobre a política monetária é
o Governo Federal. E ele precisava de recursos tri
butários para equilibrar seu orçamento. Qual a ma
neira de fazê-lo? Se aumentar em muito os impos
tos, gera sonegação e a sociedade brasileira tem um
limite de capacidade de pagar impostos.

Então, o que o Governo Federal fez há quatro
anos? Utilizando-se de um mecanismo desvinculou
as receitas vinculadas aos Estados e Municípios e a
outras áreas de atividade da Nação, como educação
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e saúde. E de maneira inteligente permitiu, através
do aumento de impostos e do IPI, alocar recursos
necessários para manter o equilíbrio orçamentário,
não favorecendo o aumento da sonegação e do pa
gamento de impostos pela sociedade brasileira.

É claro que o argumento do meu eminente
conterrâneo, brilhante Deputado, que nos honra
sempre com seus argumentos, leva a um sofisma:
se recursos provenientes desse aumento fossem
distribuídos pelos Estados e Municípios, os Municí
pios e Estados receberiam mais; no entanto, a Fede
ração receberia menos dinheiro para equilibrar o dé
ficit público.

Sr. Presidente, uma última pergunta: o que é
mais importante para o País, para a Nação, não para
um partido político eventualmente no Governo? A
estabilização não é para o PSDB, PFL, PMDB, PPB,
PTB, enfim, para a base do Governo. O real é con
quista da Nação brasileira, de toda a população des
te País. Não é uma luta partidária.

Sr. Presidente, manifesto o meu voto a favor
do mencionado fundo porque pelo controle da infla
ção e pela estabilidade econômica lutarei com todas
as minhas forças. Nunca houve no Brasil um plano
de estabilidade econômica com tanta duração, tanta
eficiência e que tenha gerado tanto bem aos setores
mais pobres da população como o Plano Real. A
classe D aumentou a sua capacidade de adquirir ali
mentos e de consumo. Ontem assistimos pela televi
são a um fato da maior importância.

As lojas, por meio de financiamentos e do car
tão de crédito, estão direcionando-se agora às clas
ses D e E, porque são estas mais fiéis no cumpri
mento de suas obrigações financeiras. Isso significa
que o Brasil compra mais, aproveita mais o seu di
nheiro, o real, que é uma moeda valorizada.

Por isso, faço um apelo aos meus caros com
panheiros, srªs. e Srs. Deputados, vamos votar
"sim" no segundo turno, para que possamos manter
a marcha vitoriosa e acelerada da estabilidade finan
ceira.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra, para falar contra, ao Deputado Arnaldo
Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, falarei contra o FEF com base em al
guns dados realmente preocupantes. Um exemplo
apenas: tenho em mãos uma planilha de acompa
nhamento da execução orçamentária na área da
saúde, na qual se vê que o FEF retirou da CPMF

uma contribuição criada para a saúde de seiscentoa
milhões.

srªs e Srs. Deputados, está aqui nas minhas
mãos. Está aqui, nobre Deputado Darcísio Perondi,
venha ver, acompanhe comigo. Mas um detalhe
agora vai deixar V. Exª estarrecido, que é o grande
defensor do Ministro da Saúde: sabe quanto foi de
volvido para a saúde? Trinta e sete milhões, Deputa
do. Está aqui, venha ver. Não sou eu quem está fa
lando, estou comprovando. É isso que acontece com
o FEF, retiram dinheiro de um lugar, criam um imen
so buraco e, depois, dão migalhas. É o que ocorre
com a saúde, em que o Deputado Darcísio Perondi
não quer acreditar. Não precisa acreditar no que lhe
falo, Deputado, basta consultar este documento. Se
acha que este está manipulado, confira o próprio, lá,
e verá que a aplicação do FEF na saúde foi de apenas
37 milhões. Realmente isso nos deixa indignados.

srªs e Srs. Deputados, estou com este docu
mento comprobatório relativo à área da saúde. Se
pudesse ter acesso a todos os outros documentos,
qual seria a excrescência do FEF? Por que Alagoas,
Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso, entre outros, vivem proble
mas na área da segurança? Porque faltam recursos.
E os recursos que estão faltando nesses Estados fo
ram subtraídos pelo FEF. Os Municípios estão à
míngua, mendigando, suplicando o envio de algum
recurso. E o recurso que pedem é menor do que o
retirado pelo FEF.

Na verdade, o jogo na outra ponta esclarece
tudo. O Governo não quer a reforma tributaria, que
poderia efetivamente contemplar a situação de cada
orçamento estadual ou municipal. O Governo quer o
FEF porque, com isso, joga para frente a reforma tri
butária, ele não precisará dela. Não adianta, por
exemplo, o Deputado Luiz Roberto Ponte, que voltou
a esta Casa e apresentou uma proposta de reforma
tributária, continuar brigando; ou o Deputado Mussa
Demes, Relator da proposta de reforma tributária, fi
car tentando compor o seu relatório para reescalonar
a contribuição tributária neste País, porque o FEF re
solve a questão do Governo Federal, à custa dos
coitados dos Municípios brasileiros.

Lembro que nenhum dos Srs. Parlamentares
mora na União ou no Estado, mas, sim, em suasci
dades, em seus Municípios. E a população cobrará
de V. Exªs quando permitirem que a União assalte o
cofre do Município ou o do Estado e que continuem
acontecendo essas crises de segurança por todos
os cantos. O dinheiro do FEF, lamentavelmente, per
mitirá que essas coisas continuem acontecendo.
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O Governo faz uma reunião com os empresá- O segundo maior tributo do Brasil é o Imposto
rios e diz para eles que o Congresso não quer apro- de Renda, cobrado e administrado pela Receita Fe-
var as reformas. deral, que arrecadou algo em torno de 35 bilhões de

É a reforma tributária que os empresários que- reais. E 47% são destinados a Estados e Municí-
rem. Entretanto, de maneira hipócrita, o Governo pios, ficando a União com 53% do Imposto de Ren-
não quer a reforma tributária; ao contrário, deseja da arrecadado pela máquina federal, de acordo com
perpetuar o que está contido neste relatório, que co- a vontade e disposição do Constituinte de 1988 e
loco à disposição tanto do Deputado Darcísio Peron- das conquistas feitas pelos municipalistas e pelos
di, quanto de quaisquer outros, provando que dos Estados.
seiscentos milhões que saíram da CPMF - imposto O IPI arrecada algo em torno de 20,25 bilhões
que era vinculado à Saúde - apenas 37 milhões fo- de reais por ano: 57% são transferidos aos Estados
ram devolvidos. e Municípios através do Fundo de Participação; a

Por estas razões, sou contra a aprovação do União Federal fica com 43% do IPI.
FEF e espero que V. EXªs também o sejam. Todo o INSS arrecadado é destinado à Previ-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para fa- dência, ou seja, 100% é destinado à Previdência;
lar a favor, concedo a palavra ao nobre Deputado COFINS, Imposto de Renda sobre o lucro; CPMF,
Luiz Carlos Hauly. 100% destinado ao setor saúde; IOF, Imposto de Im

portação e Exportação, que não tem peso na econo-
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo mia, porque a arrecadação é diminuta, é federal. Por

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. sua vez, o IPTU, o ISS, o ITBI e outro imposto de
Deputados, esta Casa tem tomado, majoritariamen- transmissão pertencem ao Município. E um deles, o
te, uma série de decisões a favor da estabilidade IPVA, metade para os Estados, metade para os Mu-
econômica e da manutenção do Plano Real. Está nicípios. Esta é a realidade tributária brasileira.
correta, porque esta é a vontade do povo brasileiro,
que, nas últimas eleições, elegeu o Presidente Fer- Dos tributos existentes no Brasil, com quanto
nando Henrique Cardoso e aprovou seu plano de fica hoje a União? Do ICMS, zero. Ao contrário, para
governo assentado na estabilidade econômica, no fazer o ajuste da desoneração das exportações para
combate à inflação, enfim, no processo que constitui desonerar as máquinas do campo, da zona rural - o
o Plano Real. trator, todos os equipamentos agrícolas, para deso

nerar a produção brasileira, para fazer o acordo - a
O Plano Real é um processo no qual há o ajus- União, através da Lei Complementar nQ 87, assumiu

te fiscal, que envolve as reformas do Estado: tributá- o compromisso de ressarcimento das perdas. Então,
ria, previdenciária, administrativa, o programa de pri- os Estados ficam com 75% do ICMS; os Municípios
vatização. Envolve nova postura do setor público, ficam com 25%, e a União fica com zero. Somando
porque o povo brasileiro está farto da situação em o Imposto de Renda e o IPI, a União mal fica com
que se encontrava, com trinta anos de inflação. En- metade da arrecadação. Nos demais tributos, a arre-
quanto os preços subiam pelos elevadores, os salá- cadação é mínima.
rios, pelas escadas.

Estamos falando de uma realidade tributária,
É esta a situação que estamos discutindo e vo- de cuja partilha estabelecida em 1988 pela Constitui-

tando. ção, não bastasse essa situação, a União é obrigada
O FEF é uma peça dessa engrenagem. A infla- a investir 18% em educação.

ção corroía a arrecadação. Após o fim da inflação, Vejam que de uma arrecadação mensal de oito
as arrecadações municipais, estaduais e da União bilhões, três bilhões e trezentos vão para a folha de
subiram porque a estabilidade econômica permitiu pagamento da União; dois bilhões em média repre-
que os tributos tivessem transparência. Estamos lon- sentam o repasse para os Estados e Municípios por
ge ainda do ideal. Há uma questão para ser ajustada meio dos Fundos; 650 milhões são repassados para
na reforma tributária, nas reformas que vamos fazer o Sistema Único de Saúde, e algo em torno de um
no Brasil. bilhão e cem por mês vai para o pagamento da dívi-

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, hoje da. O remanescente, este Congresso vem discutin-
'o principal tributo do Brasil é o ICMS, que no ano do na lei orçamentária: são oito bilhões por ano de
passado arrecadou mais de sessenta bilhões de investimento, enquanto este Parlamento brasileiro
reais, sendo que 75% pertencem aos Estados e poderia estar decidindo sobre um Orçamento muito
25% aos Municípios. maior.
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o FEF é apenas uma peça de uma engrena
gem maior. Por isso, encaminhamos a favor de sua
aprovação.

Faço um desafio aos neomunicipalistas. Estou
há seis anos e meio nesta Casa defendendo o muni
cipalismo, como deve ser feito. Não há demérito al
gum em defender o plano e o municipalismo. Haverá
um repasse líquido aos Municípios maior do que
eles tiveram até agora, porque fizemos um acordo
segundo o qual 70% da arrecadação - que eles pre
sumem ser deles - serão repassados.

Trata-se de um acordo interessante, apoiado e
aprovado por nós em nome dos Municípios que rep
resentamos. Esta sim é uma situação concreta.

Sr. Presidente, somos favoráveis ao FEF, ao
Plano Real e ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Pedro Valadares
para falar contra.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Par
lamentares, cheguei a esta Casa em 1991, quando
começaram as privatizações do Governo Fernando
Collor de Mello, que continuaram no Governo Itamar
Franco, que continuam agora no Governo Fernando
Henrique Cardoso. Desde 1991, com a promessa de
que com as privatizações o Estado teria de aplicar
os recursos na área de educação, saúde e previdên
cia, e não ser dono de empresas.

Será que melhorou a situação do País no setor
de Educação e de Saúde, área esta que está uma
miséria mesmo com o CPMF, cuja arrecadação está
sendo transferida para outros fins e não para pagar
as ações essenciais da Saúde do nosso País?

Sr. Presidente, sei que nossas palavras pouco
irão influenciar os Srs. Parlamentares, porque o Go
verno já sabe que é fato consumado a prorrogação
do Fundo de Estabilização Fiscal. Agora mais uma
promessa do Governo Federal para melhorar e esta
bilizar a economia. E nessa história os Estados e
Municípios já vêm perdendo há alguns anos.

Será que os setores Educação e Saúde do
País melhoraram? Vai piorar, Sr. Presidente.

srªs e Srs. Parlamentares, não tenham dúvidas
de que as ações nas áreas de Saúde e Educação
nos Municípios deixarão de ser mais uma vez aplica
das, porque o que o Governo está querendo são os
Prefeitos e Governadores comendo como galo de
raça em sua mão. É inadmissível que nós Parlamen
tares aceitemos esse tipo de pressão do Govemo
Federal para aprovar o FEF. Muito me entristece ver
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Governadores pedindo aos Parlamentares para vo
tar' a favor do FEF.

O Estado de Sergipe, o menor da Federação, e
seus Municípios, perderão 150 milhões de reais. E o
Governo Federal vem com a promessa de que es
ses recursos vão estabilizar a economia e vamos ter
mais empregos. Ao contrário, recebemos cartas de
eleitores, de pessoas que querem emprego e não
têm onde, por conta da falência das pequenas e mé
dias empresas.

Onde está o Governo Federal para incentivar
essas empresas a gerar empregos? Onde estão os
empregos prometidos pelos Governos estaduais, li
gados a Fernando Henrique Cardoso? Onde está a
geração de empregos prometida pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso?

O que estamos vendo no Brasil é o empobreci
mento cada vez maior da classe média, dos Municí
pios e dos Estados. O Governo Fernando Henrique
Cardoso vai ficar satisfeito com a aprovação do FEF,
porque terá os Prefeitos e os Governadores nas
mãos para exigir isso e aquilo.

Por isso, Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamen
tares, como disse anteriormente, minhas palavras
não vão influenciar V. EXªs, mas que fique nas idéias
de V. EXªs que esse FEF é contra Municípios e Esta
dos e, mais ainda, contra a população brasileira.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado José Lourenço para
falar a favor.

O SR. JOSÉ LOURENÇO (PFL - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu
tados, é preocupante como diversos Parlamentares
que vão à outra tribuna criticam o Governo porque nós,
que lhes damos sustentação, vamos votar o FEF.

O FEF significa, sem dúvida alguma, um instru
mento de controle da inflação, porque, se através
dele eliminamos ou reduzimos o déficit público, natu
ralmente estaremos dando ao Governo instrumentos
para combater a inflação.

Mas se esquecem esses que defendem a volta
da inflação acelerada que, quando tínhamos uma in
flação de 50% ao mês e o fato gerador ocorria, por
exemplo, no dia 15 de maio, a transferência para os
Estados e Municípios ocorria em 15 de julho, ses
senta dias depois. Com 50% de inflação ao mês, sig
nifica dizer que os Estados e Municípios recebiam
20% do que arrecadava o Governo Federal quando
ocorria o fato gerador. Por exemplo, de 100 mil rece
beriam vinte mil.
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Agora, com uma inflação de 0,22% ao mês Deputados, o que Consideramos mais engraçado é
como ocorreu no mês passado, o que ocorre? ouvirmos os homens que sempre pegaram o barco

O Estado e o Município recebem praticamente da tempestade, quê sempre pegaram a canoa fura-
o mesmo valor há uma diferença mínima - que o da, que geraram a ditadura militar, a hiperinflação e
Governo Federal arrecadou no momento do fato ge- a inflação, dizer no plenário que somos inventores
rador e que lhes foi repassado sessenta dias depois. da inflação. '

Isso ninguém diz, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. É um absurdo querer fazer uma comparação
Deputados. Há um discurso pronto, acabado, no entre controle inflacionário e esse Fundo de Estabili-
sentido de tentar inviabilizar os objetivos maiores do zação Fiscal. Essa mágica desacredita os Srs. Par-
País. lamentares. Quando chegamos em cada Município,

Sou um Deputado que, como a maioria dos em cada Estado, é impossível argumentar que vão
que aqui estão, representa o Município. Sou Deputa- perder, mas que há uma espécie de compromisso
do pela Bahia, que muitos proclamam ser o Estado do Presidente da República em ressarcir esses pre-
mais penalizado com a adoção desse imposto. Mas juízos.
pergunto: o meu Estado não tem suas finanças em Ora, Sr. Presidente, estamos com um fundo
ordem? O meu Estado não cumpre com o preceito provisório que vai completar três anos e há três anos
legal de gastar 60% dos recursos com pessoal e Estados e Municípios não são ressarcidos, não rece-
40% com investimentos e custeio? Sim, o meu Esta- bem esse retorno que a sua base aqui apregoou
do atende a essa lei. O meu Estado gasta 8% com para conseguir os votos necessários para aprovar
saúde, e os índices de mortalidade infantil e de pers- esse tal Fundo de Estabilização Fiscal, que foi até
pectiva de vida na Bahia melhoraram sensivelmente, chamado de Fundo de Emergência e de Fundo So-
como melhoraram em quase todo o Brasil, mesmo a cial, uma coisa mais do que esdrúxula.
Bahia sendo penalizada nas transferências de recur- Portanto, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
sos do Ministério da Saúde. Recebemos per capita dos, aqueles que se opõem ao FEF nunca apregoa-
R$2,52, enquanto o rico São Paulo recebe per capi- ram a inflação. Ao contrário, os que estão votando a
ta R$4,67. Mas, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Deputa- favor do Fundo é que sempre defenderam a inflação,
dos, temos como objetivo maior o Brasil. Vislumbra- que sempre a quiseram, que sempre fizeram no Bra-
mos permanentemente o Brasil. sil a jogatina do ganhar mais, do ganhar com infla-

Sou Deputado pela Bahia, mas como poderá ção e também ver como é que se ganha sem infla-
estar a economia de meu Estado e dos meus Muni- ção. Daí o Proer, os escândalos no sistema financei-
cípios se não tivermos uma política financeira e mo- ro. São esquemas armados para ver como se ganha
netária a nível federal que permita o controle da in- com inflação e como continuar ganhando também
fiação para que continuemos vivendo no Brasil com sem inflação.
índices inflacionários cada vez mais baixos, para Onde está a garantia de que Estados e Municí-
que possamos dizer daqui a um ou dois anos que te- pios serão ressarcidos? Não está explíCito em ne-
mos uma inflação de país civilizado, de 2, 3% ao nhum lugar do projeto do Governo. É um acordo das
ano, como é o caso da Inglaterra, da Alemanha, dos nuvens. A nobre e elegante Relatora até hoje não
Estados Unidos, do Japão e de outros países cha- conseguiu mostrar para nós outros onde está essa
mados desenvolvidos? garantia. Como conseguir essa mágica? Não está

Portanto, conclamo todos aqueles que têm res- dito em nenhum lugar.
ponsabilidades maiores com o Brasil a votarmos Mas, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Deputados,
com a estabilidade econômica e financeira do País. isso está claro para nós. O FAT, por exemplo, em-
Não podemos mais entrar nos caminhos da aventu- presta dinheiro para a saúde, mas a saúde tem de
ra; não podemos mais ser ouvintes permanentes dos devolver () dinheiro. No entanto, o FAT repassa re-
discursos daqueles que não têm um compromisso cursos a fundo perdido ao Fundo de Estabilização
maior com o Brasil. Nosso compromisso é com o Fiscal. O dinheiro não volta mais ao FAT.
Brasil e não com aqueles que buscam constante- Há, sim, prejuízo para os Municípios e Esta-
mente desestabilizar o País. dos. Quero citar que pertence ao meu Estado o Mu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para falar nicípio que mais perde: a cidade de Fortaleza. E /a-
contra, concedo a palavra ao Deputado Inácio Arruda. mento o fato de Deputados do Ceará terem votado

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE. maciçamente com o Governo. Esses Deputados não
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs. têm como se explicar com o povo do Ceará e não te-
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rão como fazê-lo porque espero estar perto deles
aonde forem para dizer como votaram aqui no Con
gresso Nacional.

Os Deputados baianos, representantes do Es
tado que mais perde, não vão conseguir explicar
como seu Estado perde e como esse dinheiro volta,
porque voltar via impostos arrecadados pela União,
que é um compromisso do Governo, está difícil, visto
que as renúncias que o Governo tem feito, as renún
cias fiscais que o Governo está promovendo, têm
deixado os Estados e os Municípios com prejuízos,
diminuindo o bolo da repartição com eles. Então, de
onde é que vem a mágica desse retorno? Era preci
so que o Governo, através de seus líderes, pudes
sem explicar isso melhor, porque, em um Governo
de força, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em
um Governo com forte apelo na mídia, talvez seja fá
cil votar nele, mas é muito difícil justificar esse voto
aqui e lá na sua base.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ha

vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
prejudicado requerimento dos Srs. Líderes, de se
guinte teor:

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos do art. 117, inciso XI,
combinado com o art. 157, § 3º do Regimento Inter
no, encerramento da discussão da PEC nº 449-B/97,
do Poder Executivo.

Sala das Sessões, de agosto de 1997. - Luís
Eduardo, Líder do Governo - Aécio Neves, Líder
do PSDB - Odelmo Leão, Líder do PPB - Paulo
Heslander, Líder do PPB - Inocêncio Oliveira, 
Líder do PFL - Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco
Parlamentar PMDB/PSD/PSUPRONA.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há ins
crição de oradores para encaminhar a matéria.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB/MG.
Sen. revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de
me dirigir à tribuna para fazer o encaminhamento
contra, gostaria, como vice-Líder do Bloco, de pedir
que V. Ex.ª informe ao Plenário os destaques que
vão estar em votação junto com o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estarei
distribuindo neste momento, Sr. Deputado. Enquanto
V. Ex.ª estiver usando da palavra, serão distribuídos
os destaques ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so
bre a mesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

PEC Nº 449-C, DE 1997 (FEF)

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, indroduzidas pela Emenda
Constitucional de Revisão n2 1, de 1994.

Relatora: Dep. Veda Crusius

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO BLOCO

(PT/PDTIPCdoB)

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taque para votação em separado para suprimir a ex
pressão "prioritariamente", no caput do art. 71,
constante do art. 1º da PEC 449, de 1997.

Sala das Sessões, de agosto de 1997. - Sérgio MOI
randa, Vre-Líderdo Bk:x:o Parlamentar PTIPDTIPCdoB.

PEC Nº 449-C, DE 1997 (FEF)

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidas pe!,a Emenda
Constitucional de Revisão nl! 1, de 1994.

Relatora: Dep. Veda Crusius

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO BLOCO

(PT/PDT/PCdoB)

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado para suprimir a expressão
"e despesas orçamentárias associadas a programas
de relevante interesse econômico e social", no caput
do art. 71, constante do art. 1Q da PEC 449, de 1997.

Sala das sessões, de agosto de 1997. - Sérgio Mi
randa, Vice-Líder do Bloco Par1amentar PTIPDTIPCdoB.

PEC Nº 449-C, DE 1997 (FEF)

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, indroduzidas pela Emenda
Constitucional de Revisão nl! 1, de 1994.

Relatora: Dep. Veda Crusius



Senhor Presidente:
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos

do art. 161, § 2º do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, Destaque para Votação em Separa
do para suprimir o artigo 4º, constante da PEC 449,
de 1997 (Redação para o Segundo Turno - FEF).

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Sérgio Guerra, Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra, para encaminhar contra à matéria o Deputa
do Sérgio Miranda.

O SR. SERGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, pouco direi nesse encami
nhamento. Na discussão anterior, fiz um apelo no
sentido de que V. Ex.ªs olhassem menos para o Pa
lácio do Planalto e mais para os seus Municípios e
Estados.

Não compreendo - e volto a afirmar aqui - o
porquê da intransigência do Governo. Ele cedeu em
80%! E por que não em mais 20%? Por que não in
cluir nessa partilha - ou "liberalidade" - o FPE? Por
que incluir apenas os Municípios? Não apareceu
agora com força a crise das finanças estaduais?

Sinceramente, quero compartilhar com V. Ex.ªs
a minha dúvida. Não entendo, definitivamente, a in
transigência do Ministério do Planejamento, do Mi
nistério da Fazenda e do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso com relação a esse projeto. Querem
desvincular? Desvinculem. Aceitamos: 20% da
CPMF, 20% dos recursos vinculados à Educação,
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE 20% de todos os tributos, que formariam o Fundo de
DA BANCADA DO BLOCO Estabilização Fiscal. Tudo bem. Concordamos com

(PT/PDT/PCdoB) isso.
Senhor Presidente: A previsão de arrecadação do Tesouro para o
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2º do ano que vem é de 115 bilhões, o que formaria um

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des- fundo razoável se incluísse ainda os recursos do
taque para votação em separado para suprimir a ex- INSS. Mas por que essa intransigência, sabendo-se
pressão "excluída a parcela referida no art. 72, I, do dos problemas dos Estados e dos Municípios? Por
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", que não faz uma concessão dos recursos do Impos-
no caput do art. 3º da PEC 449, de 1997. to de Renda e do IPI que deveriam ser partilhados

Sala das sessões, de agosto de 1997. - Sérgio Mi- de acordo com a regra da Constituição?
randa, VlCe-líder do Bloco Parfamentar PTtPDTtPCd08. Srs. Deputados, vou aqui aventar uma hipóte-

se: se V. Ex.ªs forem à Assessoria da Comissão de
PEC Nº 449-C, DE 1997 Orçamento e examinarem as emendas dos Parla-

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 mentares aprovadas ano passado no Orçamento
do Ato das Disposições Constitucionais Geral da União, irão constatar que o nível de Iibera-
Transitórias, introduzidas pela Emenda ção é zero. Mas V. Ex.ªs vão observar também que
Constitucional de Revisão ne 1, de 1994. alguns programas, os chamados programas vincula-

Relatora: Deputada Veda Crusius dos ao Plano Brasil em Ação, têm uma liberação

REQUERIMENTO DE DESTAQUE alta.
(BANCADA DO PSB) Vou expor a V. Ex.ªs o meu raciocínio: o Presi-

dente Fernando Henrique Cardoso preocupou-se
com a sua reeleição, faz acordos nos Estados e Mu
nicípios, onde quer ir ao palanque de todos, mas não
vai a nenhum. O Presidente está pouco ligando para
a reeleição de V. Ex.ªs. E aí, onde vai se entender
isso? No Orçamento Geral da União. Por que para a
chamada plataforma eleitoral do Governo, que é o
Plano Brasil em Ação, recursos são liberados e para
as emendas de V. Ex.ªs não? Os Municípios e Esta
dos, onde V. Ex.ªs têm base política e vão acompa
nhados de Prefeitos e Governadores pedir voto ao
povo dos Estados, não têm recursos. O Plano Brasil
em Ação tem dinheiro. Para a ponte do Olacyr de
Morais há dinheiro, e muito. Além do dinheiro do Or
çamento, há a imposição para que o fundo dos tra
balhadores das estatais coloquem dinheiro na Ferro
norte.

Para os outros programas há dinheiro, mas
para as emendas de V. Ex.ªs... Dirijam-se à asses
soria do Orçamento, procurem pelo Dr. Eugênio ou
um dos assessores, peçam para examinar as suas
emendas e perguntem-lhes depois: "E quanto à pla
taforma eleitoral do Governo? Os recursos estão
equivalentes à liberação dos recursos das emendas
dos Parlamentares?" Aí, V. Ex.ªs terão uma surpre
sa agradável, ou desagradável, de acordo com o po
sicionamento de cada um.

É por isso que adiciono mais este argumento,
ou seja, que além das manchetes dos jornais falan
do da crise da PM, da questão da vacinação. do sur
to de sarampo - e aprove1tando da presença física
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de V. Ex.ªs durante essa última semana de recesso dos recursos que são retirados de FPM, FPE e FCO,
junto aos seus correligionários -, não permitamos para o Fundo de Estabilização Fiscal.
que esta Casa se humilhe mais ainda e repudiemos Só para que os senhores tenham uma idéia,
esse achincalhe do uso eleitoreiro do Orçamento todo mundo acompanhou a greve da Polícia Militar
para o projeto eleitoral do Presidente da República, do Estado de Pernambuco, onde inclusive um solda-
colocando na vala comum das dificuldades um proje- do do Exército foi morto. Pois bem, aquela greve foi
to político tão digno, meritório e honesto quanto os resolvida quando o Governo do Estado resolveu
de todos os Parlamentares desta Casa. Ou será que acrescentar à sua folha de pagamento dois milhões
o projeto eleitoral do Presidente é digno e o de V. de reais por mês. Portanto, 24 milhões de reais por
Ex.ªs é indigno? É indigno? Por que indigno? ano, enquanto Pernambuco está perdendo, com o

Quero juntar mais este argumento ao rol dos FEF, anualmente, 69 milhões de reais, ou seja, ti-
que já foram apresentados por todos os Deputados vesse Pernambuco aqueles recursos, aquela greve
que desta tribuna pediram o voto contrário ao FEF. com certeza não teria acontecido, nem o Estado te-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Para ria que aprofundar ainda mais o arrocho sobre a fo-
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre De- lha de pagamentos.
putado Humberto Costa. O Governo agora libera 100 milhões de reais

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT _ PE. para enfrentar as crises das polícias militares. Diz in-
clusive que é recurso insuficiente. No entanto, anual-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. mente o Governo está tirando dos Estados um bi-
Deputados, nós que compomos o Bloco de Oposi- Ihão de reais com os recursos do Fundo de Estabili-
ção, somos contra a prorrogação do FEF por várias zação Fiscal.
razões. Em primeiro lugar, por uma preocupação
com a preservação de um princípio fundamental da Ora, é isso que o Governo quer, concentrar os
Constituição de 1988, que é o princípio do fortaleci- recursos para submeter politicamente Governadores
mento da Federação e da autonomia de Estados e e Prefeitos neste País. Soma-se a isso os gastos em
Municípios. Não pode haver democracia se os recursos relação ao FAT. Os recursos que são tirados, a re-
estão concentrados nas mãos de um poder central. núncia fiscal, a implementação da política da isen

ção do ICMS, que tem prejudicado fundamentalmen-
Essa foi, em grande parte, a estratégia utiliza- te os Estados e Municípios brasileiros. Ao mesmo

da pela ditadura militar para garantir a subserviência tempo em que o Governo concentrou os recursos,
e a dominação sobre as forças políticas nos Estados ele dá mais atribuições e mais responsabilidades para
brasileiros, durante aquele sombrio período. os Estados, mas em particular para os Municípios.

A própria votação do FEF é um exemplo claro A emenda que criou o Fundo do Ensino Funda-
da nocividade da concentração de recursos. Vimos mental, na verdade, faz a política do "Robin Hood"
muitos Governadores, cujos Estados perdiam recur- às avessas e prejudica mais uma vez Estados e Mu-
sos sagrados, importantes para a manutenção e o nicípios, que têm interesses em investimentos signi-
custeio da sua máquina administrativa, pedirem aos ficativos na área da educação. Agora mesmo já se
seus próprios Parlamentares que votassem a favor fala na área da saúde do maior comprometimento da
do FEF para não perderem o repasse voluntário de receita de Estados e Municípios para fazer face à
recursos. implementação de políticas nesse setor.

Outra desvantagem do FEF é que ele é paliati- Não podemos nos calar e nos conformar com
VO. O Govemo não quer discutir a reforma tributária esse verdadeiro "cala a boca" que foi dado pela
amplamente, mas aos pedaços, com a CPMF, o emenda apresentada pela Deputada Veda Crusius.
FEF, com a legislação que trata das isenções do Os Municípios, os Estados não querem diminuir a
ICMS para aqueles Estados e indústrias exportado- sua perda, querem eliminá-Ia totalmente. Queremos
raso Além disso, transformou algo que deveria ser que a Constituição seja mantida, que se garanta a
transitório em definitivo. Quatro anos de mandato autonomia de Estados e Municípios e, assim, parale-
são quatro anos de vigor do FEF. Ia e fundamentalmente, também a democracia no

Finalment8, somos contra porque ele é um ins- Brasil.
trumento absolutamente injusto, pois apena princi- Por isso, votamos contra a prorrogação do FEF.
palmente as regiões mais pobres, o Nordeste, o Nor- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
te, os Estados e os Municípios menos desenvolvidos do a palavra à nobre Relatora do projeto, Deputada
são os que mais perdem. O Nordeste perde 44% Veda Crusius.



Art. 2º O inciso V do art. 72 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 3º A União repassará aos Municípios, do
produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, tal como conside
rado na constituição dos fundos de que trata o art.
159, I, excluída a parcela referida no art. 72, I, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os
seguintes percentuais:

"V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar nº 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso 111 deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 a
1995, bem assim nos períodos de 1º de ja
neiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º
de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999,
mediante a aplicação da alíquota de setenta
e cinco centésimos por cento, sujeita a alte
ração por lei ordinária posterior, sobre a re
ceita bruta operacional, como definida na le
gislação do imposto sobre renda e proven
tos de qualquer natureza;"

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos
períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997 e 1º de julho de 1997 a 31 de
dezembro de 1999, o Fundo Social de
Emergência, com o objetivo de saneamento
financeiro da Fazenda Pública Federal e de
estabilização econômica, cujos recursos se
rão aplicados prioritariamente no custeio das
ações dos sistemas de saúde e educação,
incluindo a complementação de recursos de
que trata o § 3º do art. 60 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, benefí
cios previdenciários e auxílios assistenciais
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas
orçamentárias associadas a programas de
relevante interesse econômico e social."
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A SRA. VEOA CRUSIUS (PSDS - RS. Sem As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
revisão da or~dora.) - ~Sr. Presidente, srªs e Srs. nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Deputados, hOJe esta Camara vota o segundo turno Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
da Proposta de Emenda à Constituição que forma o Constitucional:
Fundo de Estabilização Fiscal.. _ Art. 1º O caput do art. 71 do Ato das Disposi-

Cert~ment~, a9ueles que ainda nao com~reen- ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
deram a Importancla deste Fundo, que desvlncula com a seguinte redação:
receitas num volume de 3,5% do Orçamento Geral
da União e que, desde 1994, tem sustentado o finan
ciamento não inflacionário dos gastos do Governo
através do orçamento que aprovamos, não serão
convencidos pelos argumentos que foram aqui
exaustivamente trazidos e debatidos.

No entanto, é importante ressaltar que o Fundo
de Estabilização responde pelo financiamento de
uma taxa de crescimento média de 4,5% do PIS,
desde 1994, e que permite financiar gastos de toda
a ordem do orçamento. São gastos que nós, do
Congresso Nacional, decidimos quais são e que têm
permitido essa taxa cadente de inflação, que deverá,
neste mês, ser negativa.

Nesse sentido, quero novamente jogar luz ao
outro lado da moeda.

Durante todas as nossas discussões, nesse
período longo em que o FEF é aqui trazido, é enxer
gada a moeda FEF por um ângulo que mostrou que
os Municípios e os Estados perdiam receita do Fun
do de Participação. No entanto, a nossa emenda re
tribui do Imposto de Renda que forma o FEF, 40%
desse imposto, que são as alíquotas criadas em
1994 e anuladas pelas novas leis do Imposto de
Renda da Pessoa Física e Jurídica. Além disso, a
nossa emenda aprovada, já em primeiro turno na
Câmara Federal, faz com que vá ao Fundo de Parti
cipação dos Municípios uma parcela de um imposto
que é da União. Trata-se do imposto recolhido na
fonte pelas entidades da União.

Com isso, apenas reforçamos que os argumen
tos permanecem os mesmos e que a maioria desta
Casa já está convencida e já mostrou no seu voto a
importância do FEF dentro da racionalização e do
uso do Orçamento Geral da União. Portanto, não há,
nos encaminhamentos contrários, qualquer novidade
e nos encaminhamentos a favor todos os argumen
tos nos fazem encaminhar a favor da votação em
segundo turno, pela emenda constitucional, que
prorroga o FEF até 1999.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIOENTE (Michel Temer) - Vou

submeter a votos a Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 449 de 1997, em segundo turno, ressalvados
os destaques:



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Antes
de conceder a palavra aos Srs. Líderes para encami
nhar, convoco os Srs. Deputados a virem ao plená
rio, pois teremos votação nominal da matéria princi
pal e mais quatro destaques, ainda no dia de hoje.

Encaminhamento de votação.
Como vota o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro?
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro, vendo o momento importante
pelo qual passamos, consciente da importância da
prorrogação do FEF para a grandiosidade da Nação
brasileira e sabendo que a estabilidade depende
muito do FEF, vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro, pelas razões expostas no seu anca
minhamen~o no primeiro turno da votação do FEF e
por falta das reformas fiscal e tributária do Estado,
entende que neste momento somos obrigados a vo
tar favoravelmente à prorrogação do FEF, ainda
mais que houve um acordo que vai permitir, na média
dos três anos, um retomo de 70% aos Municípios.
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I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos Portanto, pelas razões expostas, o PPB enca-
por cento, no período de 12 de julho de 1997 a 31 de minha o voto "sim".
dezembro de 1997; O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco revisão do orador.) - Sr. Presidente, como falei ante-
milésimos por cento, no período de i!! de janeiro de riormente na tribuna, gostaria apenas de lembrar aos
1998 a 31 de dezembro de 1998; e Srs. Parlamentares que vamos ser cobrados por

11I - dois inteiros e cinco décimos por cento, no este voto pelos Prefeitos, a população dos Municí-
período de 12 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro pios e os funcionários públicos, porque vamos em-
de 1999. pobrecer ainda mais os Municípios e os Estados.

Parágrafo único. O repasse dos recursos de O PSB encaminha o voto "não".
que trata o caput obedecerá à mesma periodicidade O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB -
e aos mesmos critérios de repartição e normas ado- MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
tadas no Fundo de Participação dos Municípios, ob- co vota "não" e recomenda o empenho de sua ban-
servado o disposto no art. 160 da Constituição. cada para, além de exercer o direito de voto, tentar

Art. 42 Os efeitos do disposto nos arts. 1º e 22 conversar com os demais Parlamentares. Talvez
desta Emenda são retroativos a 1ºde julho de 1997. nessa conversa mais tête-à-tête possamos alterar

Parágrafo único. As parcelas de recursos desti- alguns votos.
nados ao Fundo de Estabilização Fiscal e entregues Como todos os argumentos já foram apresen-
na forma do art. 159, I, da Constituição, no período tados, o Bloco vota "não" e pede aos Deputados que
compreendido entre 1º de julho de 1997 e a data de têm compromisso com Municípios e com os Estados
promulgação desta Emenda, serão deduzidas das que também votem "não".
cotas subseqüentes, limitada a dedução a um déci- O SR. LUIZ BUAIZ (PL - ES. Sem revisão do
mo do valor total entregue em cada mês." orador.) _ Sr. Presidente, o PL libera o voto de sua

Art. 5º Observado o disposto no artigo anterior, bancada.
a União aplicará as disposições do art. 3º desta O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
Emenda retroativamente a 1

2
de julho de 1997. são do orador.) - Sr. Presidente, a prorrogação do

Art. 62 Esta Emenda Constitucional entra em vi- Fundo de Estabilização Fiscal talvez tenha sido uma
gor na data de sua publicação. das questões mais discutidas nesta Casa. Ele é um

instrumento absolutamente indispensável à condu
ção da política econômica do Governo e, objetiva
mente, a garantia da continuidade do processo de
estabilização econômica e do Plano Real.

A ilustre Deputada Veda Crusius, Relatora do
projeto, fez negociações com todos os setores desta
Casa e da sociedade envolvidos nessa questão. S.
Ex.ª conseguiu um avanço excepcional, diminuindo,
em muito, a perda daqueles que contribuem para a
formação do FEF.

Se queremos a estabilidade da moeda garanti
da, é preciso que cada um de nós possa dar sua
contribuição. Portanto, votar "sim" hoje, como faz o
PSDB, é votar pelo Plano Real, pela consolidação
do processo de estabilização econômica e, certa
mente, pelo Brasil.

O PSOB vota "sim".
O SR. DARCrSIO PERONDI (Bloco/PMDB 

RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMOBlPSUPSO/PRONA vota "sim" pelas mes
mas razões que o fez anteriormente. O Plano Real é
fundamental, matou a inflação, estabilizou a moeda.
Agora precisamos de desenvolvimento.
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Se tivéssemos tido da Oposição o voto "sim"
pela reforma administrativa e pela reforma da Previ
dência, e "não" pela liberdade que ela deu aos mara
jás na reforma administrativa, talvez o FEF não fos
se preciso. Porém, ele é fundamental para a estabili
zação da moeda.

Em relação à CPMF. há pouco falei. com o Sr.
Ministro da Saúde. Por isso, posso afirmar que o De
putado Arnaldo Faria de Sá não passou informações
corretas. O FEF não está abortando a CPMF. Ele
utiliza o mesmo sistema da Previdência Social. É
apenas um repasse fiscal. O FEF não está pegando
dinheiro da CPMF. Ele está sendo destinado exclusi
vamente para a saúde pública.

Por todas essas razões. com a estabilização
da moeda, a derrubada da inflação e pelo Brasil, o
Bloco PMDB/PSUPSD/PRONA vota "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje nin
guém tem mais dúvidas de que o Fundo de Estabili
zação Fiscal é fundamental para o plano de estabili
zação econômica do nosso País.

Em segundo lugar, diferentemente do que
ocorria com o Fundo Social de Emergência e do pri
meiro FEF. em que os Municípios perdiam recursos,
com ele os Municípios brasileiros praticamente nada
perdem, por uma razão muito simples. Dizia-se que
o FEF tinha participação de 20% no Orçamento Fis
cal da União. Não é verdade. Sua participação é de
apenas 13,5%.

Nesse contexto, se no Fundo Social de Emer
gência e no primeiro FEF os Municípios tinham uma
perda de 8%, com o novo FEF perderiam apenas 3,7%
neste ano; no próximo ano, 3%; e em 1999. 1,25%.

Sr. Presidente, muito mais importante que isso
é que o Governo brasileiro, ao fazer uma negociação
com o Banco Mundial, de 5 bilhões de reais. que se
rão destinados ao País, reservou 600 milhões de
reais para nossos Municípios. Dessa quantia, 300
milhões serão destinados para o ajuste fiscal desses
Municípios e 300 milhões para o programa de habi
tação e saneamento.

Dizia-se naquela oportunidade que o BNDES
poderia retardar a liberação desses recursos, pelo
fato de que esses convênios internacionais demo
ram muito. O Governo antecipou-se a isso e já libe
rou 300 milhões de reais pelo BNDES para o ajuste
fiscal nas capitais do nosso País. Portanto. os Muni
cípios brasileiros vão poder participar imediatamente
do ajuste fiscal que está sendo feito.

Sr. Presidente, ao visitarmos nossas bases du
rante o recesso de julho, todos os Municípios esta-

vam convencidos de que não iriam perder recursos
com o FEF. Pelo contrário, todos lucrariam, porque a
inflação é um imposto compulsório que se abate so
bre todos, principalmente sobre a população mais
carente, mais necessitada e mais humilde deste
País.

Por isso, como o FEF é fundamental para a
consolidação do Plano Real, estaremos votando em
defesa dos altos interesses do País, de todos os
segmentos da sociedade, sobretudo dos mais caren
tes. pobres e necessitados.

Sr. Presidente, o Partido da Frente Liberal está
ciente de que esses avanços tiveram uma contribui
ção decisiva do nosso colega Julinho, Presidente do
Diretório Regional do PFL do Piauí. que lutou bas
tante. Desejo fazer uma ressalva ao trabalho da ilus
tre Relatora Veda Crusius, que foi muito sensível. e
ao Ministro Antônio Kandir, que também aceitou as
ponderações.

Tivemos um ganho importante para o Municí
pio, graças, sobretudo. a esta Casa. Nenhum projeto
que vem do Executivo sai desta Casa sem ser devi
damente aprimorado. Mais uma vez. o Poder Legis
lativo dá uma contribuição decisiva à formulação de
uma lei para os Municípios brasileiros, na consolida
ção do sistema federativo do nosso País e de um
verdadeiro Estado de Direito. porque não existe de
mocracia estável com Municípios fracos.

Sendo assim. o Partido da Frente Liberal, cien
te de que os Municípios brasileiros tiveram compen
sações para as possíveis perdas com o FEF, reco
menda o voto "sim" à sua bancada.

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente. na votação em pri
meiro turno, esta Casa respondeu afirmativamente
ao programa de estabilização do Governo. Ela com
preendeu, perfeitamente, a necessidade da aprova
ção do fundo como um instrumento que garantirá a
manutenção de uma economia estável, de taxas de
inflação extremamente baixas e preparando o terre
no que o Brasil precisa para voltar a crescer com ta
xas ainda maiores.

Disseram que haveria uma reação enorme dos
Prefeitos. Isso não ocorreu porque os prefeitos reco
nheceram o esforço que os Deputados e os partidos
que dão base de sustentação ao Governo realizaram
para conseguir ganhos para os Municípios bem
como para a manutenção do Plano Real. Esta Casa
não atendeu aos apelos demagógicos, aos terroris
tas, sequer àqueles que afirmaram de forma equivo
cada que quem votasse a favor do fundo não pode
ria correr às suas bases.



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

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto "não".

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

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".
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Espero que na votação de hoje a Câmara dos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Deputados confirme e, mais uma vez, diga "sim" ao Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Fundo de Estabilização Fiscal porque, aprovando-o, da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
sem dúvida alguma, garantiremos a estabilização da O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
economia brasileira, o que todos queremos e foi mui- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
to difícil de conseguir. Oposição vota "não".

Era o que tinha a dizer. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A presi- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PS,D.B apela a

dência solicita a todos os Srs. Deputados que to- ~~a "bancada que permaneça em plenano e vote
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação sim .
pelo sistema eletrônico. O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
"não".cadas queiram registrar os seus códigos de votação.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
Srs. Deputados, queiram selecionar os seus são do orador.) _ Sr. Presidente, o Partido Progres-

votos. sista Brasileiro convoca a sua bancada ao plenário,
Os Srs. Deputados que se encontram nas ban- encaminha o voto "sim" e solicita a sua permanência

cadas queiram acionar o botão preto no painel até em plenário, pois teremos mais quatro votações ain-
que as luzes do posto se apaguem. da no dia de hoje.

Os Srs. Deputados que ainda não registraram O PPB encaminha o voto "sim".
os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es- O SR. PEDRO HENRY - Sr. Presidente, peço
tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o a palavra pela ordem.
mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ção, selecionar o voto e apertar o botão preto. Ex.ª a palavra.

Os Srs. Deputados que não registraram os O SR. PEDRO HENRY (PSDB - MT. Sem revi-
seus votos queiram fazê-lo nos postos avulsos. são do orador.) - Sr. Presidente, no momento da vo-

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço tação, houve uma falha no posto, embora conste
a palavra pela ordem. meu nome. Venho apenas ratificar meu voto "sim" a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. este projeto de lei, a fim de que não haja danos pos-
Ex.lI a palavra. teriores.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. Luís EDUARDO - Sr. presidente, peço
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha a palavra pela ordem.
o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex.!! a palavra.
O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto ·sim" e solicita aos seus Parla
mentares que se dirijam ao plenário para votar.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Prêsidente, o PPB encaminha
o voto ·sim" e solicita a sua bancada que permaneça
em plenário.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami
nha o voto "não· por entender que, se aprovarmos o
FEF, estaremos empobrecendo Estados e Municípios.

O PSB vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido



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

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
solicita aos Srs. Parlamentares que votem "sim".

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

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

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

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto "sim" e so
licita aos Srs. Deputados que venham a plenário
para votar "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB encami
nha o voto "não".
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da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e apela O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
para que os Srs. Deputados venham a plenário e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape-
possamos votar esta emenda constitucional que tra- nas registrar o meu voto "sim".
ta do Fundo de Estabilização Fiscal, uma das mais O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
importantes. Estados e Municípios nada perdem. Te- te, peço a palavra pela ordem.
remos, na verdade, um instrumento de estabilização O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
da nossa economia. Ex.ª a palavra.

Fazemos ainda um apelo para que 0'5 Srs. De- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
putados permaneçam em plenário, pois, após esta Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re-
votação, deveremos ter outras. comenda o voto "sim".

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
"sim". PFL "sim". Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Oposição vota "não".
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
"sim" e solicita a toda bancada que permaneça em revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB confir-
plenário, pois ainda teremos quatro votações com ma o voto do primeiro turno: "sim".
quorum qualificado. O SR. BENITO GAMA - Sr. Presidente, peço a

O PSDB vota "sim". palavra pela ordem.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha Ex.ª a palavra.
o voto "sim". O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, votei na bancada e
o meu nome não apareceu no painel. Ontem, ocor
reu o mesmo, embora na apuração tenha aparecido
o meu nome. Sendo assim, por via das dúvidas, regis
tro o meu voto "sim" ao projeto de implantação do FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço à
Secretaria-Geral da Mesa que examine qual o pro
blema do painel com relação ao nome do Deputado
Benito Gama.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um
apelo para que os Srs. Deputados acorram ao plená
rio, pois estamos em pleno período de votação nomi
nal, pelo sistema eletrônico, de emenda constitucio
nal sobre o FEF, uma das mais importantes emen
das constitucionais que estamos votando para o
País.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal pede aos Srs. Parlamentares que per
maneçam em plenário pois, após essa votação, de
veremos ter outras votações.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
"sim". PFL, "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".
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A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede aos Srs. Deputados
do partido que venham ao plenário porque estamos
em processo de votação e teremos outras votações
nesta noite.

O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, confirmo que o meu
voto é "sim".

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e informa a sua bancada que teremos
mais quatros votações na noite de hoje, por isso
pede que permaneçam em plenário.

PPB encaminha o voto "sim".
O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. PAULO ROCHA (Bloco/PT - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB encaminha o voto "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e informa à bancada que ainda haverá votação
de quatro destaques, que vão necessitar de quorum
qualificado. O PSDB solicita que todos os Parlamen
tares permaneçam em plenário.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "sim" e pede aos Srs. Deputados
que permaneçam em plenário para que possamos
terminar os nossos trabalhos o mais rapidamente
possível. O Bloco/PMDB vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. COLBERT MARTINS (Bloco/PMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por di
ficuldade na digitação, quero reafirmar que o meu
voto é "não".

A SRA. SIMÀRA ELLERY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB informa a todos os Parlamentares de bancada
que ainda haverá quatro votações de destaques,
para as quais a bancada do Governo terá de colocar
308 votos. O voto do PSDB é "sim".

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo
co os Srs. Deputados para virem ao plenário. Esta
mos em processo de votação nominal.

O SR. HERMES PARCIANELLO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HERMES PARCIANELLO (Bloco/PMDB
- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
meu voto é "não".

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, apenas ratificando, meu
voto é "sim".

O SR. PIMENTEL GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e pede aos Srs. Parlamentares que permane
çam em plenário, pois haverá mais quatro votações
nominais que necessitam de quorum qualificado.

O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"sim".
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o SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - O Bloco de Oposição vota
"não".

O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim lO

• Convoca os Srs. Parlamentares que ainda se
encontram nos gabinetes para virem votar. Votamos
IOsim" para aprovar o FEF em segundo turno. Peço
aos Srs. Parlamentares que permaneçam em plená
rio para apressarmos a votação dos quatro desta
ques que virão a seguir.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Ricardo Rique vota "sim lO

•

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL re
comenda o voto IOsim lO e faz um apelo aos Srs. Depu
tados que venham ao plenário, pois estamos em ple
no período de votação nominal pelo sistema eletrôni
co, de matéria constitucional, que requer o quorum
qualificado de 3/5.

Sr. Presidente, votaram apenas 436 Srs. Depu
tados, quando a presença na Casa registra 474 Srs.
Deputados. Portanto, fazemos um apelo para que os
Srs. Deputados venham imediatamente ao plenário.
Logo após esta votação teremos mais duas votaçõ
es e, então, queremos terminar a votação do FEF
nesta noite.

O Partido da Frente Liberal faz este apelo e ao
mesmo tempo recomenda o voto IOsim". O PFL vota
IOsim lO

•

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro encaminha o voto IOsim lO e solicita a
sua bancada que permaneça em plenário, pois tere
mos mais quatro votações na tarde de hoje.

O PPB encaminha o voto IOsim".
A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição encaminha o voto IOnão".

O SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto IOsim lO e solicita à sua bancada que permaneça
em plenário, pois teremos mais quatro votações no
dia de hoje.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto IOsim" e faz um
apelo para que os Srs. Deputados venham ao plená
rio. Já temos 442 Srs. Deputados votantes. Na Casa
há mais 474 Srs. Deputados. Depois desta votação,
teremos mais algumas votações nominais pelo pro
cesso eletrônico. Portanto, fazemos um apelo aos
Srs. Deputados que permaneçam no plenário.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição recomenda o voto "não".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB, Partido
Trabalhista Brasileiro recomenda o voto "sim lO

, ape
lando aos Srs. Deputados que permaneçam em ple
nário, pois teremos votações importantes posterior
mente.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo recomenda o voto "sim lO

•

O SR. ROMMEl FEIJÓ (PSDB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB solicita o comparecimento dos.Srs. Deputa
dos ao Plenário, para concluirmos essa importante
votação. Informa aos Srs. Deputados que haverá no
vas votações após esta e indica o voto "sim" nesta
matéria.

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha
o voto "sim" e chama os Srs. Deputados do Partido
que ainda não votaram e estão em Brasília que ve
nham ao plenário.

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para que haja
mais verbas para a educação e a saúde, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a lide
rança do Governo recomenda o voto "sim lO

•

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 todos venham ao plenário, pois estão
presentes na Casa mais de 474 Deputados, faltando
apenas dezoito registrarem seus votos. Trata-se de
emenda constitucional que requer o quorum qualifi-
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cada de três quintos. Portanto, precisamos desse
quorum bastante alto para que a Casa decida de
acordo com a vontade soberana do Plenário, que
deseja votar essa matéria.

Sr. Presidente, trata-se de matéria da mais alta
importância. Além disso, apelo também aos Srs. De
putados para que permaneçam em plenário, pois,
após essa, teremos mais algumas votações nomi
nais pelo sistema eletrônico, a fim de concluirmos a
votação do FEF ainda esta noite. A Câmara dos De
putados precisa dar essa demonstração.

Afirmo ainda que o Partido da Frente Liberal
recomenda o voto "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim". PTB,
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham a plenário e nele permaneçam,
pois teremos ainda mais quatro votações. Quanto
antes votarmos, antes encerraremos.

O SR. PIMENTEL GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim" e pede aos Srs. Parlamentares, que ainda não
votaram, que acorram ao plenário para apresenta
rem o seu voto. O PSDB vota "sim".

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para que haja
mais verba para a educação e para a saúde, o Bloco
de Oposição vota "não" contra a prorrogação do
Fundo de Estabilização Fiscal.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal encaminha o voto "sim" e faz um
apelo para que os Srs. Deputados venham ao plená
rio. Há mais de 474 Srs. Deputados presentes na
Casa e apenas 461 votaram. Depois pesta teremos
mais algumas votações nominais pelo sistema ele
trônico para decidir a questão do FEF nesta noite.
Portanto, é importante a presença dos Srs. Deputa
dos e que permaneçam em plenário.

O Partido da Frente Liberal encaminha o voto
"sim".

A SRA. VANESSA FELlPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. VANESSA FELlPPE (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei e o meu
nome não apareceu no painel. Vou votar novamente.
Voto "sim".

A SRA. JOANA DARC - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, vamos encer
rar a votação, não há mais fluxo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham a plenário, há 476 Srs. Deputa
dos na Casa.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo recomenda o voto "sim".

O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. HÉLIO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há neces
sidade de a Mesa estabelecer, de forma definitiva,
prazo para votação. A tolerância da Mesa, que é jus
tificável e às vezes necessária, concorre para que os
Srs. Deputados abusem. Estamos há uma hora,
sentados, esperando o prosseguimento da votação,
enquanto os retardatários ficam tranqüilos em seus
gabinetes. E somos obrigados a ficar esperando por
esses irresponsáveis num ambiente poluído como
este, muitos de nós. deixando compromissos a res
gatar. Solicito a V. Ex.ª que estude uma fixação· de
prazo, para que se estabeleça a disciplina.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Prorro
go a sessão por uma hora.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.
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o SR. ODElMO lEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim" e solicita a sua bancada que permaneça
em plenário e a V. Ex.ª que encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados venham a plenário. Há 476 Deputados
na Casa.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "'sim" e apela
para que os Srs. Deputados venham a plenário.
Como bem frisou V. Ex.ª, existem na Casa 476 Srs.
Deputados. Votaram apenas 464, entretanto, precisa
mos de um quorum bastante alto. Trata-se de emen
da constitucional importantíssima e, por isso precisa
mos da decisão soberana deste plenário e da Casa.

O Partido da Frente Liberal também apela para
que os Srs. Deputados permaneçam em plenário,
pois teremos outras votações nominais, pelo sistema
eletrônico, para que possamos concluir a votação do
FEF nesta noite.

O PFL recomenda o voto "sim".
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB comunica
aos inúmeros Deputados que ainda não votaram,
que o voto do partido é "sim".

O SR. ARllNDQ VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro, recomenda o voto "sim" e concla
ma os Srs. Deputados 'que venham a plenário para
votarem "sim".

O SR. ODElMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e solicita a V. Ex.ª que encerre a votação.

O SR. WAlTER PINHEIRO (Bloco/PT - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
Oposição vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

Solicito aos Srs. Deputados que permaneçam
em plenário, pois ainda teremos quatro votações.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 342
Não: 121
Abstenção: 4
Total: 467

É aprovada a proposta de Emenda à Constitui
ção n.Q 449/97, em segundo turno, ressalvados os
destaques.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE
PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PFL - Sim
Francisco Rodrigues - PFL - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Robério Araújo - PFL - sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil - Bloco/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Eldone Barbalho - Bloco/PMDB - Sim
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilario Coimbra - PSDB - Sim
Mário Martins - BJoco/PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
PauderneyAvelino - PFL - Sim
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Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não
Expedito Júnior - PFL - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Oscar Andrade - PFL - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PFL - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Não
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PFL - Sim
César Bandeira - PFL - Não
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Márcia Marinho - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco/PSL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Abstenção
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
A.libal Gomes -: Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Arnon Bezerra - pSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não

José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco/PMDB - Não
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Abstenção
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco/PMDB - Não
Ivandro Cunha Uma - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim

, Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José ChaveS - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
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José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PSB - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Vicente André Gomes - PSB - Não
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim.
Moacyr Andrade - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Aro/do Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
Jaques Wagner - Bloco/PT - Não
João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB,- Sim

Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Não
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB,- Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - BlocolPMDB - Sim
Mário de Oliveia - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB ..;. Sim
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Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elisio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Saraiva Felipe - Bloco/PMDB - Sim
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - Bloco/PDT - Não
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim

José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Mauricio - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - Bloco/PCdoS- Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Robson Romero - PSDB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT -Não
Hélio Rosas - Bloco/PT - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não



Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - Bloco/PDT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nadson Micheleti - BlocolPT - Não
Nelson Meu(i')r - PPB - Sim
Odilio Balbim"l - PSDB - Sim
Paulo Bernar ~I) - Bioco/PT - N,íQ
Paulo Cordeir;) - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB-- Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - ,Jão

Mato Grosso

Gilney Viana - Bico - PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim
Tetê Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
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Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim Maria Laura - Bloco/PT - Não
José Anibal- PSDB - Sim Osório Adriano - PFL - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Não Wigberto Tartuce - PPB - Sim
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Sim Goiás
José Genoíno - Bloco/PT - Não Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
José Machado - Bloco/PT - Não João Natal- Bloco/PMDB - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco/PMDB - Sim Jovair Arantes - PSDB - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Lídia Quinan - Bloco - PMDB - Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim Marconi Perillo - PSDB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não Maria Valadão - PFL - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Máximo - PSDB - Sim Pedro Canedo - PL - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não Roberto Balestra - PPB - Sim
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não Sandro Mabel - Bloco - PMDB - Sim
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção(Art. Vilmar Gomes da Rocha - PFL - Sim

17 -1!! do RICD) Mato Grosso do Sul
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Pedro Yves - Bloco/PMDB _ Sim Dilso Speráfico - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Izar - PPB _ Sim Flávio Derzi - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim Marçal Filho - Bloco/PMDB - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB _ Sim Marilu Guimarães - PFL - Sim
Silvio Torres - PSDB _ Sim Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Sim
TeIma de Souza - Bloco/PT - Não Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Tuga Angerami - PSDB - Não Saulo Queiroz - PFL - Sim
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Não
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim
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Valdomiro Merer - PFL - Sim
Wemer Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - Bloco/PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl - PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Abstenção
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Não
Paulo Paim - Bloco/PT - Sim
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não
Veda Crusius - PSDB - Sim

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à votação dos destaques.

Requerimento de destaque da bancada do Bloco
Parlamentar PTIPDT/PCdoB, nos seguintes termos:

Senhor Presidente:
Requeremos, nos termos do art. 161, § 22 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des
taque para votação em separado para suprimir a ex
pressão "prioritariamente", no caput do art. 71,
constante do art. 1º da PEC n.º 449, de 1997.

Sala das Sessões, de agosto de 1997. - Sér
gio Miranda, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
encaminhar a matéria, concedo a palavra ao Depu
tado Sérgio Miranda.

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com este desta
que, nosso objetivo é retirar a expressão "prioritaria
mente" do art. 1º, que faz referência ao art. 71.

Vou ler o texto para que os Deputados com
preendam.

Diz o art. 71, em um de seus trechos:

Cria-se o Fundo Social de Emergência
com o objetivo de saneamento financeiro da
Fazenda Pública Federal de estabilização
econômica, cujos recursos serão aplicados
prioritariamente no custeio de ações do sis
tema de saúde e de educação incluindo as
complementações.

Sr. Presidente, proponho a retirada da expres
são "prioritariamente", porque a considero completa
mente inútil. A expressão "prioritariamente" siginifica,
concretamente, o Governo gastar mais recursos do
FEF com as ações de saúde e educação, o que não
é verdade.

Tenho em mãos o relatório da execução orça
mentária realizada até 15 de julho de 1997, dividido
por grupos de natureza de despesas. O FEF estima
dotação inicial de 15 bilhões de reais. Não foi inseri
do nenhum crédito adicional e está autorizado a gas
tar os 15 bilhões de reais. Já empenhou 10 bilhões e
946 milhões de reais e gastou 8 bilhões de reais.

Sr. Presidente, se valesse a expressão "priori
tariamente", que não vale, parte expressiva dos 8 bi
lhões de reais já liquidados deveria ter ido para a
saúde, por exemplo, mas essa não foi a realidade.

O grupo Pessoal e Encargos Sociais recebeu 4
bilhões e 429 milhões de reais. O Fundo Nacional de
Saúde - e eu vou ler para V. Ex.ª - previa uma arre
cadação de 496 milhões de reais do FEF e está au-
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.torizado a gastar os mesmos 496 milhões de reais. to da emenda à Constituição Federal aprovada em
Foram empenhados 429 milhões de reais. Pasmem primeiro turno por esta Câmara dos Deputados.
V. Ex.ªs com o fato de que foram liquidados 34 mi- Portanto, votamos "não" à proposta do desta-
lhões, 543 mil e 902 reais. que e mantemos o texto original.

Ora, Sr. Presidente, apelo para que os Deputa- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para
dos retirem a expressão "prioritariamente", porque, encaminhar a votação, concedo a palavra ao Depu-
de fato, o prioritário não é prioritário. Estamos votan- tado Alexandre Cardoso.
do algo para dar uma satisfação à sociedade. Não O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
vamos dizer que esses recursos são para, principal- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sei que o
mente, pagar os inativos da União, o que deveria ser Deputado Aécio Neves provavelmente iria tentar
feito com recursos fiscais. Então considero plena- convencer a todos de que a expressão "prioritaria-
mente justo a maioria dos Deputados ganhar a vota- mente" é indevida, porque uma das dificuldades que
ção e termos um texto de acordo com a realidade. Mi- temos é a definir a expressão "saúde". Saúde é inte-
nha proposta é retirar a expressão "prioritariamente". gração socioeconômica e educacional. As pessoas

O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente, se preocupam com saúde como assistência médica.
peço a palavra pela ordem. Entendo que o fundo só pode ser aplicado na inte-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. gração socieconômica e educacional. Essa é a pro-
Ex.1I a palavra. posta do fundo, essa é a questão social.

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem Quando se fala em aplicar "prioritariamente",
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- isso significa deixar uma brecha para que o dinheiro
terior votei "sim", mas no painel apareceu "não". não seja aplicado nessa integração socieconômica e

O SR. MALULV NETIO (PFL - SP. Sem revi- educacional. O receio que temos é o que não se
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim", mas no aplique na integração referida. O termo saúde não
painel aparecu abstenção. se refere somente à assistência médica. O termo

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consta- "sistema de Saúde" refere-se ao sistema de integra-
rá em ata as retificações de V. Ex.ªs ção socioeconômica e educacional. Nesse caso, a

Concedo a palavra à Deputada Veda Crusius, palavra "prioritária" é totalmente desnecessária, por-
Relatora da matéria. que, se não for para ser aplicado nessa integração,

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem o fundo perde sua finalidade.
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Não podemos deixar de pedir à Relatora e aos
Deputados, é exatamente em nome do entendimen- Líderes para avaliarem a retirada da palavra "priori-
to da redação da emenda aprovada em primeiro tur- tariamente", pois, do contrário, pode-se fugir ao prin-
no e agora voltando ao debate em plenário, que que- cípio da integração socioeconômica e educacional,
ro dizer que a expressão "prioritariamente" que o que é a definição correta da palavra saúde.
d t t . . , . I d O PSB vota "na-o" ao texto e "sl'm" ao destaquees aque enta supnmlr e vlta para a re ação apre-
sentadas e aprovada. Isso porque, ao se apresentar porque entende que a definição de saúde deve ser
números de orçamentos parciais para um instrumen- ampla, e não apenas como assistência médica, o
to como o Fundo de Estabilização, que é uma fonte que, a meu ver, foi o pensamento da Relatora.
global de Orçamento, confunde-se o debate das O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo-
idéias. tação a expressão destacada.

Com todo o respeito ao Deputado Sérgio Mi- O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
randa, os gastos em saúde e educação têm sido fei- peço a palavra pela ordem.
tos de maneira prioritária, por exemplo, para o paga- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mento do pessoal que trabalha nas áreas de saúde Ex.ª a palavra.
e educação. O SR. ARLINDO VARGAS (PT8 - RS. Sem

Nesse sentido é que, analisando o destaque e revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos "sim",
novamente relendo o texto do art. 71 "cujos recursos pela manutenção da expressão "prioritariamente".
serão aplicados, prioritariamente, no custeio das O SR. LUIZ BUAIZ - (PL - ES. Sem revisão
ações do sistema de saúde e educação", ao retirar a do orador.) - Sr. Presidente, o PL libera a sua ban-
expressão "prioritariamente", vincula-se o Fundo de cada.
Estabilização Fiscal ao pagamento de ações da saú- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
de e da educação, exatamente o contrário do espíri- são do orador.) - Sr. Presidente, para manter o tex-
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to, Partido Progressista Brasileiro recomenda o quando se criou o Fundo Social de Emergência - o
voto "sim". primeiro FEF -, mostrava-se que os recursos eram

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - destinados prioritariamente às áreas da saúdeeda
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- educação. Se considerarmos a saúde não apenas
co de oposição vota "não". Ao mesmo tempo, reitera como doença ou enfermidade, mas num contexto
que estamos tratando de uma questão fiscal. A Iin- socioeconômico muito mais amplo - habitação, sa-
guagem da questão fiscal é a orçamentária. Quando neamento etc. - acreditamos mais do que nunca que
se fala em Programa Saúde, no texto, na verdade se "prioritariamente" deve fazer parte. Se o Fundo de
está referindo à linguagem do Programa Saúde no Estabilização Fiscal é o Fundo Social de Emergên-
orçamento. A linguagem no Programa Saúde no or- cia, o Governo retira dinheiro de onde está sobrando
çamento afirma, de acordo com o relatório da nossa para cobrir onde está faltando. Se não retirou ainda
assessoria, muito competente, por sinal, que foram este ano - foi dito que foram retirados somente 38
gastos em todos os Ministérios - o Programa Saúde bilhões para a área de saúde -, foi porque a CPMF
não existe apenas no Ministério da Saúde, mas em cobriu todas as faltas de recursos da área de saúde.
outros ministérios - apenas 38 milhões de reais do Recordo que no ano passado, em várias oportunida-
Fundo Social de Emergência. des, o Governo retirou dinheiro do FAT, fazendo em-

Nesse sentido, o "prioritariamente" é despicien- préstimo, para cobrir esta área.
do, não corresponde à verdade. Sejamos mais sin- Então, Sr. Presidente, as alegações não proce-
ceros: prioritariamente, de 8 bilhões, gastam-se 38 dem, e a expressão "prioritariamente" é fundamental
milhões - não é prioritário. Dessa forma, para que para a constituição do Fundo de Estabilização Fis-
tenhamos um texto condizente com a verdade dos cal. Por isso, o Partido da Frente Liberal, para a ma-
fatos, propomos que se vote "não", a fim de se reti- nutenção do texto, recomenda o voto "sim".
rar o "prioritariamente". O SR. Luís EDUARDO (PLF - BA. Sem revi-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, não sei quantas ve-
são do orador.) - Sr. Presidente, reconheço no no- zes teremos de votar esta matéria. Esta Casa já de-
bre Líder Alexandre Cardoso inúmeras qualidades, cidiu em primeiro e segundo turnos, e também deci-
mas não ainda a da premonição ou da capacidade são idêntica foi tomada em destaque semelhante
de previamente saber o que este Líder dirá e quais apresentado no primeiro turno.
argumentos utilizará. Entendemos que o destaque para votação em

Especificamente no que respeita a esta ques- separado não deveria ser apresentado em segundo
tão, a inclusão do termo "prioridade" é absolutamen- turno, exceto se fosse supressivo. Alguns dirão que
te necessária. Se assim não fizéssemos, estaríamos é porque querem retirá-lo do texto somente inverten-
na verdade vinculando o FEF às áreas da saúde e do o ônus, que ficaria para quem quer a manutenção
da educação, o que contra~ia total e profundamente durante várias votações, o que, sem dúvida alguma,
todo o sentido e objetivo do projeto da Deputada é uma aberração, um absurdo. Apesar do absurdo, a
Veda Crusius. Liderança do Governo recomenda o voto "sim".

No meu entendimento, esta questão é bastante O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-
c/ara, foi extremamente discutida nesta Casa; fala- se à votação.
mos sobre este tema quando da discussão do proje- Peço aos Srs. Deputados que estão nos gabi-
to durante o período da convocação extraordinária. netes que, sabendo dos efeitos administrativos da
Nesse sentido, o PSDB, para garantir, na sua com- ausência da votação, venham ao plenário.
plexidade, a aprovação do texto da Relatora, consi- A Presidência solicita a todos os Srs. Deputa-
dera fundamental a manutenção do texto. Portanto, dos que tomem os seus lugares, a fim de ter início a
vota "sim". votação pelo sistema eletrônico.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB - Srs. Deputados que se encontram nas banca-
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, consi- das, queiram registrar os seus códigos de votação.
derando o brilhante trabalho da Relatora, o Bloco Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
PMDB/PSD/PSUPRONA vota "sim". Srs. Deputados que se encontram nas banca-

o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. das, queiram acionar o botão preto no painel até que
Sem revisão do orador.j - Sr. Presidente, creio que as luzes do posto se apaguem.
está havendo um engano. "Prioritariamente" é funda- Srs. Deputados que não registraram os seus
mental para a manutenção do FEF. Desde o início, votos, queiram fazê-lo nos postos avulsos.



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 'Quinta-fi~ira 14 23471

o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

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

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

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

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

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, O PSDB vota
"sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB/PSD/PSUPRONA vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB recomenda
o voto "sim" e informa a sua bancada que haverá
mais três votações nesta noite. Por isso pede aos
Deputados do partido que permaneçam no plenário.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PSDB solicita aos Parlamentares da bancada que
venham rapidamente ao plenário para votar. Com isso,
poderemos encerrar imediatamente esta votação.

O voto do PSDB é "sim".

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o painel está com
defeito. É bom cancelar esta votação para reiniciar
mos outra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.
Ex.ª que anule esta votação e comece outra.

o SR. PRE3iDf:i\nE (Michel T0mer) ~ Fica
cancelada a votação. Vamos tomar assento para re
fazermos a votação.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL ~ PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim", pela ma
nutenção do texto.

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

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (Sloco/PMDB 
R8. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB/PSD/PSUPRONA vota "sim".

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. MARCONI PERILLO (PSDS - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informamos à ban
cada que se repetirá a votação. O PSDB vota "sim",

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDS ~

RS. Sem revisão do orador.) - SL Presidente, o
PMDB informa a seus Deputados que há necessida
de de 30a votos nessas quatro votações. Portanto,
solicita a S. Ex.ªs que permaneçam no plenário.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto sim nesta votação e informa sua bancada que
ainda faltam três votações para esta noite.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo que esta
votação será invalidada. Portanto, terá de ser repetida.

O PSDS vota sim.
O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTS - Partido
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto sim.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
sentar para votar.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota não.

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem Revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Só falta
tirar o nome do Deputado Lima Netto do painel.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB vota sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que estão na fila que se insta
lem confortavelmente nas bancadas. Acho mais ade
quado. (Palmas.)

Sentem-se. Estou vendo daqui vários lugares
vagos. À esquerda há no mínimo cinqüenta lugares
vagos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nosso sistema de
votação está precisando de revisão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Os Srs. Deputados que se encontram nas ban
cadas queiram registrar seus códigos de votação.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus votos.
Os Srs., Deputados que se encontram nas ban

cadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes do posto se apaguem.

Os Srs. Deputados que não registraram seus
votos nas respectivas bancadas queiram fazê-lo nos
postos avulsos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Agosto de 1997

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

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - O PPB encaminha o voto sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - O PFL recomenda o
voto sim.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.)

- O PSDB vota sim.
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota sim.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota não.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da Fren
te Liberal, PFL, recomenda o voto sim. PFL, sim.

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMOB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PMDB recomenda o voto sim.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota não.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.

A SRA. VANESSA FELIPPE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. VANESSA FELIPPE (PFL - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, novamente
houve um erro em minha votação no painel. Ali não
constou o voto, o nome saiu no painel. Na dúvida,
meu voto é sim.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota não.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto sim e solicita à bancada que permaneça em
plenário, porque teremos mais três votações.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota sim.
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A SRA. JOANA DARC (Bloco/PT - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota não.

O SR. MARCONI PERILLO (PSOS - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança da
bancada do PSOS informa aos Parlamentares que
estão chegando que o voto recomendado é sim.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTS - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB - Partido
Trabalhista Brasileiro - recomenda o voto sim.

O SR. DÉRCIO KNOP - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. DÉRCIO KNOP (BJoco/POT - se. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei sim, mas
meu voto é não.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSOS 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide
rança do Governo recomenda o voto sim.

O SR. HUMSERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota não.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDS - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOS enca
minha o voto sim.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NILSON GIBSON (PSS - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é não, e
não apareceu no painel.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. HUMBERTO COSTA (Sloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
vota não.

O SR. SILVIO TORRES (PSDS - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSOS vota
sim!.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. ROfaSüô~ "fJ"!'JQjJ[i.i <~ SP. Sem
revisão do orador.) - <3(0 jW3UJ 'lOto é sim.

O SR. HU~J~BE~r:lirJ) 'C;";!'{.i'{t0, ~ :3r, Pn3sidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENY~ (fJ1ich'3~ T(:lmer) - Tem
V. Ex.ª a palavra.

O SR. HUMBERTO (8!oco/PT ~ PE.
Sem revisão do orador,) ~ Sr. Pre~3idl~nle, o PSDB
vota sim.

O SR. ROBSON lli~J'iL;\ (BloGo/PSL - SP.
Sem revisão do orador.) - SI", Presidente, o Bloco
PMDS/PSUPSD/PRONA recomenda o voto sim.

O SR. ~UMBERTO GO:sliA (BloGo/PT - PE.
Sem revisão do orador.) ~ Src PresidentG, o Bloco de
Oposição vota não.

O SR. INOCÊNC~(8 !oLi~fEIí~~ (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) ~ SI", Presidente, o Paliido
da Frente Liberal recomenda o voto :sim e faz um
apelo aos Srs. Deputados para que I;Emham ao ple
nário, pois, até o presentl3 momento, dos 476 Srs.
Deputados presentes na Casa, votaram 8.penas 391 .
Trata-se de um Destaque para Votação em Separa
do e, portanto, precisamos novamente de 308 votos.

Sr. Presidente, é um absurdo esta Casa ter vo
tado duas vezes esta matéria. Votou no Substitutivo
na ilustre Relatora Veda Crusius e nesse destaque.
Gostaria de saber se, em se votando esse destaque.
é correto repetir-se a \fotação em segundo turno.
Ora, a Casa já confirmou na votação do Substitutivo
e na votação do DVS. Entendo que é uma redun
dância se repetir esse destaque.

Por isso, Sr. Presidente, como Líder (lo Partido
da Frente Liberal, estou disposto a participaJ de um
entendimento com os demais paliidos da base de
sustentação do Governo, para que, no segundo tur
no, só seja permitida a apresentação de destaques
supressivos a quem for o autor do destaque, que te
ria o ônus de obter os 308 votos.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Si". Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (P8B - RJ.
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, escutei
atentamente as afirmações do nobre Deputado Ino

. cêncio Oliveira. Quero lembrar ao ilustre e compe
tente Deputado que já houve um grande entendi
mento sobre OVS nesta Casa.

Entendo a preocupação do Deputado que, nes
te momento, falar da repetição do DVS, mas quando
foi feito o entendimento, estava claro que essa situa
ção poderia acontecer, até porque esse interstício de
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uma semana faz com que as pessoas possam for- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
mular uma nova opinião. V. Ex.ª a palavra.

Na verdade, quando se reúne a Oposição e se O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
repete com que as pessoas possam formular uma revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi atentamen-
nova opinião. te as palavras do ilustre Deputado Alexandre Cardoso,

Na verdade, quando se reúne a Oposição e se por quem tenho muita consideração e apreço.
repete o DVS, primeiro é pela convicção e, segundo, Sr. Presidente, chegamos realmente a um en-
que o próprio Regimento cria o interstício. Por que tendimento. Confirmo todas as palavras de S. Ex.ª
há o interstício? Porque, se não fosse dessa forma, Não quero aqui tirar uma vírgula do que disse, porque
a votação poderia ser no dia seguinte. O insterstício é realmente um homem sério. Agora, Sr. Presidente,
é basicamente para se rever as condições. acordo de partidos não pode prejudicar a imagem da

Quando a Oposição mantém o seu DVS, o faz instituição. E hoje esse acordo está prejudicando a
em função do estudo, do aprofundamento da ques- imagem da Instituição, porque está procrastinando ma-
tão. Logo, o Deputado Inocêncio Oliveira sabe que térias fundamentais para a vida do País, está fazendo
essa matéria do DVS foi exaustivamente discutida e com que haja uma crítica muito grande ao Poder Le-
que essa situação poderia acontecer. gislativo, que é lento e moroso em suas decisões.

Acho que não cabe agora, depois de termos Isso não pode continuar. Não podemos permitir que
discutido profundamente e chegado ao entendimen- um acordo entre partidos prejudique a Instituição.
to, continuar a querer emparedar a Oposição com Por isso, Sr. Presidente, proponho a me sentar
relação a esse instrumento, que é válido, que é de- à mesa novamente com os partidos de oposição
mocrático. para verificarmos o que é fundamental à Instituição,

Portanto, quero dizer ao Deputado Inocêncio e esta matéria é fundamental.
de Oliveira, por quem tenho profunda admiração, Quando se vota uma matéria na Casa e ela vai
que não vale no momento voltar a essa discussão, ao Senado e volta, não se pode apresentar outro des-
porque ela, no meu entender, para esta Legislatura, taque a não ser supressivo, cabendo o ônus de quem
está encerrada definitivamente com o acordo feito quer tirar a matéria de colacar a maioria de votos.
entre a Oposição e a base do Governo sobre o DVS. Sr. Presidente, aqui já se votou três vezes essa

O SR. LIMA NETTO - Sr. Presidente, peço a mesma matéria. É a quarta votação sobre o mesmo
palavra pela ordem. assunto. Assim não é possível. Isso é um desrespei-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. to até aos próprios companheiros da Casa.
Ex.ª a palavra. Por isso, se os Srs. Líderes dos Partidos da

O SR. LIMA NETTO (PFL - RJ. Sem revisão base de sustentação do Governo desejarem, vamos
do orador.) - Sr. Presidente, quero informar que meu nos sentar e mostrar que isso não pode continuar,
voto é sim. para que fortaleçamos o Poder Legislativo, ao qual

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, pertencemos e o qual juramos defender e manter
peço a palavra pela ordem. sempre em nível que possa traduzir o verdadeiro

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sentimento da sociedade brasileira.
Ex.ª a palavra. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presi-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. dente, peço a palavra pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
Oposição vota sim. V. Ex.ª a palavra.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB - O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSDB -
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a l ide- RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te-
rança do Governo recomenda o voto sim. nho profundo respeito pelo Deputado Inocêncio Oli-

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem veira, mas os dois turnos não só são matérias regi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB reco- mentais, mas também constitucionais.
menda o voto sim. É fundamental também que, em defesa da

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Casa, se respeite o princípio geral da ética, que é
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco- não se mudar a regra depois do jogo começado. Ti-
menda o voto sim. vemos o entendimento que seria para esta Legislatu-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presi- ra. Entendo ser fundamental que se respeite esse
dente, peço a palavra pela ordem. entendimento.
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Sei da preocupação do nobre Deputado Ino
cêncio Oliveira, mas tenho dl3 lembrar que não se
muda a regra do jogo depois dele começado. E, no
meu entender, já fizemos uma exceção com esse
acordo do DVS e não cabe nesta Legislatura sequer
voltar a discutir a matéria.

O SR. JOSÉ ANíBAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encami
nha o voto sim e solicita aos seus Parlamentares
que permaneçam no plenário para encerrarmos a
votação ainda hoje. Lembro ao Deputado Alexandre
Cardoso, sem querer polemizar, que, de fato, não se
mudam as regras do jogo em andamento, mas, no
futebol, o esporte ao qual S. Ex.ª se refere, mudam-se
os jogadores. Portanto, essa regra não vale para cá.

O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
encaminha o voto sim e solicita aos seus Parlamen
tares que ainda se encontram em seus gabinetes
que venham ao plenário para votar. Nesta votação,
em particular, o PMDB/PSUPSD/PRONA votam sim.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo encaminha o voto sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto sim. Votamos 
467 Srs. Deputados - O Substitutivo da ilustre Re
latora Veda Crusius. Nesta matéria votaram apenas
442 Srs. Deputados; faltam 25.

Portanto, Sr. Presidente, fazemos este apelo e,
mais do que isso, solicitamos aos Srs. Deputados
que permaneçam em plenário, a fim de concluirmos
a votação desta matéria, nesta noite. Trata-se do
Fundo de Estabilização Fiscal, matéria fundamental
ao Plano de Estabilização deste País.

Portanto, o Partido da Frente liberal recomen
da o voto sim para a manutenção do texto da ilustre
Relatora.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - O Partido Trabalhista Brasilei
ro recomenda o voto sim, conclamando os seus De
putados a virem ao plenário.

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Sem !"E;.

visão do orador.) - Sr. Presidente, quero ratificar
meu voto, que é sim.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fazemos
um apelo aos Srs. Deputados. Recebemos a comuni
cação de que, dos quatro destaques, esse e mais três,
a Oposição vai deixar somente mais um destaque.

Portanto, pedimos aos Srs. Deputados que
permaneçam em plenário para podermos concluir a
votação do FEF nesta noite, dando ao País a de
monstração de que o Poder Legislativo brasileiro
está à altura do momento público que vivemos.

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto sim.
O SR. MARCONI PERILlO (PSDB - GO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
vota sim.

O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
sim e, sabendo que ainda há companheiros nos ga
binetes, pede que venham ao plenário para registrar
o seu voto.

O SR. ODELMO lEÃO (PPB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encami
nha o vota sim e solicita a V. Ex.ª o encerramento da
votação.

O SR. PIMENTEL GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. PIMENTEL GOMES (PSDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos infor
mação de que alguns companheiros do partido estão
chegando ao plenário. Solicito a V. Ex.ª um prazo de
pelo menos três minutos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tado Pimentel Gomes, vamos tentar retê-los depois
no plenário.

A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

A SRA. MARTA SUPLlCY(Bloco/PT - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
que V. Ex.i! encerrasse essa votação, pois acho que
já está de bom tamanho o tempo cedido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
fazê-ia, Deputada Marta Suplicy.
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o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ODELMO LEGÃO (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB enca
minha o voto sim e solicita aos companheiros do
PSDB que permaneçam em plenário, para nos aju
dar a agilizar as votações.

Sr. Presidente, o PPB encaminha o voto sim.
O SR. WAGNER ROSSI (BlocoIPMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
solicita a presença dos seus Deputados em plenário
e recomenda o voto sim.

O Bloco PMDB/PSD/PSUPRONA vota sim.
A SRA. MARTA SUPLICY - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem

V. EXª a palavra.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acho
uma falta de respeito para com este Plenário dos co
legas que não vêm votar, porque todos sabem da
matéria que está em votação e ainda temos outras pela
frente. Pediria a V. Ex.!! que encerrasse a votação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
encerrada a votação.

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NESTOR DUARTE (PSDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior meu voto é sim.

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Prel:>idente, votei mas
meu nome não apareceu no painel. Meu voto seria
sim.

O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero comunicar
que cheguei atrasado, mas meu voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
aos Srs. Deputados que permaneçam em plenário.
Os colegas que aqui estão exigem a presença de to
dos, para que possamos votar rapidamente. Aqueles
que não estiverem em plenário e que vierem votar de·
pois estarão procedendo a uma desatenção com os
colegas que estão aqui desde às 16 horas. (Palmas.)

E essa desatenção será registrada por todos
os colegas que aqui se encontram.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 343
Não: 110
Abstenção: 1
Total: 454
É aprovada a expressão. Fica, portanto, manti

do o texto.

VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES
DEPUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Luís Barbosa - PPB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSOB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSOB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSOB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco\PSB - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSOB - Sim
Antônio Brasil- Bloço/PMDB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
Giovanni Queiroz - Bloco/POT - Não
Hilario Coimbra - PSDB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rochas - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim
Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Paudemey Avelino - PFL - Sim
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Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - PSDB - Sim
Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não.
Expedito Júnior - PL - Sim
Moisés Bennesby - PSDB - Sim
Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PFL - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Uma - PFL - Sim
Regina Uno - Bloco/PMDB - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
Freire Júnior - Bloco/PMDB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco/PMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Joaquim Araújo - PF - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PFL - Sim
Haroldo Sabóia - Bloco/PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Nan Souza - Bloco/PSL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Sim
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sarney Filho - PFL - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Anibal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Unhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não

Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Sim
Rommel Feijó - PSOB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSOB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Carlos Alberto - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMOB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMOB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco/PMDB - Não
Ivandro Cunha lima - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMOB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMOB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMOB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
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Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Fernando Torres - PPB - Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca.,... PPB - Sim
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não

Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Pedro Irujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL.,... Sim
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB -Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Não
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel - PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Darc - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT .,... Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Marcos Lima - Bloco/PMDB - Não
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveia - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elisio .,... PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
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Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - Bloco\PDT - Não
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral - PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Coutinho - PFL - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Mauricio - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - Bloco/PCdoB_ Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não

Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos _ PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Robson Romero - PSDB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco_PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Celso Russomanno - PSDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PRONA - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco\PMDB - Sim
Ivan Valente - Bloco/PT - Não
João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal - PSDB - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Não
José Coimbra - PTB - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
Koyu lha - PSDB_ Sim
Lamartine Posella - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - ~;Jão
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Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
Luiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB _ Abstenção (Art.

17 § 1º do RICO)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Izar - PPB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres ~- PSDB - Sim
Teima de Souza - Bloco/PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - Blco\ PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Tete Bezerra - Bloco/PMDB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Não
Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Barbosa Neto - Bloco - PMDB - Sim
João Natal - Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco\PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Maria Valadão - PFL - Não

Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel - Bloco\PMDB - Sim
Vilmar Rocha - PFL - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - Bloco/PMDB - Sim
Marilu ~uimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim
Saulo Queiroz - PFL - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basilio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Fernando Ribas Carli - Bloco/PT - Não
Flávio Arns - PSDB - Sim
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Borba - PTB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Mauricio Requião - Bloco/PMDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Sim
Paulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim
Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - Bloco/PDT - Sim
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Sim
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
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Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bico - PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Sim·
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Airton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Júnior - PPB - Sim .
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Jarbas Lima - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Renan Kurtz - Bloco/PDT - Não
Valdeci Oliveira - Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 

Apresentação de Proposições

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHORES:
VALDECI OLIVEIRA - Requerimento de infor

mações ao Ministério da Fazenda sobre gastos do
Tesouro com a equalização de taxas e preços nas
operações de crédito rural.

BASíLIO VILLANI - Projeto de lei que institui o
auxílio transporte escolar e dá outras providências.

JÚLIO CÉSAR - Requerimento de informações
ao Ministério de Minas e Energia sobre auditoria rea
lizada nas Centrais Elétricas do Piauí S.A - CEPISA.

JAIR BOLSONARO - Requerimento de Infor
mações ao Ministério da Fazenda sobre convênio ou
contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a Fun
dação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto.

Requerimento de informações ao Ministério
das Comunicações sobre convênio ou contrato cele
brado entre a Embratel e a Fundação Cultural e Eco
lógica anjos do Asfalto.

JOSÉ PIMENTEL - Indicação ao Ministério
da Saúde de inclusão no Orçamento Geral da União
para 1998 de verba para conclusão do hospital da
Fundação Nacional da Saúde, no Município de Icó,
Estado do Ceará.

PAULO PAIM - Requerimento de informações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social so
bre a transformação ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre a transformação do INSS
em agência executiva.

RICARDO GOMYDE - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Educação e do Desporto
sobre alojamentos e moradias estudantis.

LEÔNIDAS CRISTINO - Requerimento de infor
mações ao Ministério dos Transportes sobre o Progra
ma de Recuperação da Malha Rodoviária em 120 Dias.

JOÃO MELLÃO NETO - Projeto de Lei que al
tera a Lei n.º 8.078, de 1990, que dispõe sobre pro
teção do consumidor e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatorieda
de de exibir no contracheque ou comprovante de pa
gamento do trabalhador assalariado todos os encar
gos ou provisões previstos em lei, pagos pelo em
pregador, ou descontados de sua remuneração.

PAULO MOURÃO - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo sobre a instalação de montadoras estrangei
ras de veículos e tratores no Estado do Tocantins.

Requerimento de informações ao Ministério Ex
traordinário de Política Fundiária sobre os recursos
liberados para o Estado do Tocantins, no período de
1994 a 1996.

RICARDO IZAR - Projeto de lei que regula
menta a veiculação de propaganda em painéis mul
tianunciantes.

Requerimento de Informações ao Ministério da
Fazenda sobre modificação na legislação do Impos
to de Renda, não permissiva de dedução das doações
às entidades filantrópicas.
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GERSON PERES - Projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de as unidades da rede de
serviços do Sistema Único de Saúde reservarem,
para os deficientes visuais, no mínimo, 10% das va
gas para o trabalho nas câmaras escuras do setor
de radiologia.

SILAS BRASILEIRO - Projeto de lei que dis
põe sobre o limite de velocidade nas rodovias.

Projeto de lei que acrescenta dispositivo à Lei
n.º 8.009, de 1990, que dispõe sobre a impenhorabi
lidade do bem de família.

Projeto de lei que limita as despesas nos sor
teios pela televisão.

Projeto de lei que altera a redação do art. 21
da Lei n.º 7.565, de 1986 (Código Brasileiro de Aero
náutica), dispondo sobre o transporte de materiais
perigosos em aeronaves civis.

Projeto de lei que dispõe sobre isenção do Im
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Im
posto de Importação (11) às máquinas e implementas
agrícolas.

Projeto de lei que proíbe a venda de bebida al
coólica nos estádios desportivos.

Projeto de lei que proíbe a utilização da Inter
net par divulgação de material pornográfico.

Indicação ao Ministério da Saúde de liberação
de mais recursos para a área cirúrgica, visando ao
desenvolvimento de novas técnicas.

CIDINHA CAMPOS - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Previdência e Assistência
Social sobre show ou espetáculo realizado em Tó
quio, no Japão.

ESTHER GROSSI - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Cultura sobre obrigatoriedade
de exibição de curtas-metragens.

MARIA LAURA - Projeto de lei que revoga o
art. 2º e seu parágrafo da Lei n.º 5.553, de 1968, que
dispõe sobre a apresentação e uso de documentos
de identificação pessoal.

ROBERTO PESSÔA - Requerimento de infor
mações ao Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo sobre procedimentos adotados para a con
cessão de prazos para o pagamento de contratos de
importação de algodão em pluma.

TELMA DE SOUZA - Projeto de lei que institui
a Semana Nacional de Combate e Prevenção ao
Câncer de Próstata.

RENATO JOHNSSON - Indicação ao Ministé
rio da Agricultura e do Abastecimento de inclusão da
mandioca como produto de opção do mutuário de
crédito rural, para efeito de equivalência em produto,

no alongamento das dívidas permitido pela Lei n.º 9.138,
de 1995.

Projeto de lei que dá nova redação ao § 52 do
art. 5º da Lei n.29.138, de 1995.

EMERSON OLAVO PIRES E OUTROS - Pro
posta de emenda à Constituição que dá nova reda
ção aos incisos VII e VIII do art. 49.

SENHORES LíDERES - Requerimento ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados de urgência para
apreciação do Projeto de Lei n.º 4.425, de 1994.

CORIOLANO SALES - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio da Caixa Econômica Fe
deral, de redução dos valores das prestações nos
contratos dos mutuários da Vila Serrana 111 e IV, de
Vitória da Conquista, Estado da Bahia.

SALATIEL CARVALHO - Requerimento de in
formações ao Ministério de Minas e Energia sobre ir
regularidades referentes ao transporte e comerciali
zação de combustíveis no País.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.2 2.646, DE 1997

(Do Sr. Valdeci Oliveira)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, sobre gastos do Tesouro
com a equalização de taxas e preços nas
operações de crédito rural.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Exéelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda, Pedido de Informações
acerca dos gastos do Tesouro com a equalização de
taxas e preços nas operações de crédito rural, espe
cificando:

1. os gastos anuais, a partir de 1992, até julho
do corrente ano, em valores expressos a preços do
mês citado, com as operações previstas pela Lei n.º
8.427/92, discriminando-se as informações, pela fon
te dos recursos contratados e pela modalidade do fi
nanciamento.

2. os gastos especificamente realizados e/ou pre
vistos para o presente exercício, com a equalização de
operações independentes do crédito rural, incluídas
com a redação fixada pela MP n.º 1.512/97, discrimina
dos pelo programa, ou atividade respectiva.

Justificação

O Requerimento objetiva reunir informações
que permitam a análise mais apurada da política de
crédito rural. De posse dessas informações, dispore
mos de condições para a melhor intervenção de nos-
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so mandato, no parlamento e nos movimentos so
ciais, no tocante aos impactos da política de crédito
sobre a performance da agricultura brasileira no pe
ríodo considerado.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Valdeci Oliveira

PROJETO DE LEI N.2 3.487, DE 1997
(Do Sr. Basílio Villani)

Institui o Auxnio Transporte Escolar,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É instituído o Auxílio Transporte Escolar

destinado a financiar o transporte escolar de estu
dantes de escolas públicas do ensino fundamental.

Art. 2º. O Auxílio Transporte Escolar consiste
em doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas,
diretamente aos sistemas de ensino público, esta
duais e municipais.

§ 1º As doações recebidas' como Auxílio Trans
porte Escolar não poderão ser utilizadas para outra
finalidade não prevista nesta lei.

§ 2º As doações de que trata este artigo poderão
ser realizadas em dinheiro ou em materiais e equipa
mentos pertinentes a meios de transporte escolar.

Art. 3º. Até 30% (trinta por cento) do valor das
doações feitas ao Auxílio Transporte Escolar pode
rão ser deduzidos do imposto de renda devido pelos
doadores.

Art. 4º. O Pode Executivo regulamentará esta
lei no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua
publicação.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor no ano subse
qüente ao de sua publicação.

Art. 6º Rev9.gam-se as disposições em contrário.

Justificação

A grave situação educacional do País tem-nos
levado a refletir sobre medidas indispensáveis à re
versão do quadro atual que estampa cerca de 30 mi
lhões de analfabetos adultos, quase 3 milhões de
crianças e adólescentes fora da escola, índices alar
mantes de repetência e de evasão nas séries iniciais
do ensino fundamental.

Enquanto outros países que estavam em situa
ção semelhante ao nosso, há 30 anos, já consegui
ram universalizar o ensino médio - com onze anos
de escolaridade - o Brasil está longe de conseguir
que todas as suas crianças e adolescentes con
cluam a 8ª série. Esse problema se apresenta mais
grave quando nos voltamos à zona rural e à periferia
das grandes cidades.

Sabedores das dificuldades que tem o governo
federal de expandir seu Programa Nacional de
Transporte Escolar (PNTE) de forma a fazer cumprir
dispositivos constitucionais que definem a educação
como direito de todos e dever do Estado, bem como
de tornar realidade o princípio da igualdade de con
dições para acesso e permanência na escola, e, ain
da, garantir atendimento ao educando, ao ensino
fundamental, através de programas de transporte
escolar, decidimos propor a esta douta Casa a cria
ção do Auxílio Transporte Escolar (ATE).

O ATE permitirá que a sociedade em geral e as
empresas contribuam para facilitar o acesso de
crianças e adolescentes radicadas em localidades
remotas ou em comunidades rurais, de baixa densi
dade demográfica, freqüentem escolas bem equipa
das onde existirem, ao invés de deixá-Ias abandona
das à própria sorte, submetidas a arremedos de es
colas, sujeitas a sucessivas repetências e evasões.

Da forma proposta, as empresas e as pessoas
físicas poderão contribuir com os recursos de que
disponham, seja dinheiro, sejam materiais como
pneus, autopeças e mesmo veículos, novos e usa
dos, combustível, e tantos outros bens materiais pró
prios do transporte escolar.

O Auxílio Transporte Escolar, principalmente
nas pequenas localidades, assegurará melhores
condições de vida a essas populações, diminuindo,
inclusive, migrações internas com suas conseqüên
cias desfavoráveis ao País.

Pelo exposto, pedimos o apoiamento de todos
os nobres Pares para a aprovação deste projeto de
lei de alto sentido social.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Basnio Villani.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.º 2.647/97

(Do Deputado Júlio César)

Requer informação ao Ministro de Minas e
Energia sobre auditoria realizada nas Centrais Elétri
cas do Piauí S/A - CEPISA.

Nos termos constitucionais do art. 50, § 2º, e
na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, solicito seja requerida ao Senhor
Ministro de Estado de Minas e Energia cópia integral
da última auditoria, realizada por aquele Ministério,
nas Centrais Elétricas do Piauí S/A - CEPISA.

Justificação

Na qualidade de Presidente do Diretório Regio
nal do PFL no Estado do Piauí, tenho sido solicitado
a esclarecer aspectos relacionados com a pretendi-
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da privatização da Cepisa. Para tanto, tenho neces
sidade de conhecer o inteiro teor da última auditoria,
realizada naquela empresa, pelo Ministério das Mi
nas e Energia.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Júlio César.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
2.648, DE 13 DE AGOSTO DE 1997

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda.

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. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda o presente
pedido de informações.

Conforme informações de que os administrado
res da Fundação Cultural e Ecológica Anjos do As
falto estão sendo processados na Justiça Federal 
24ª Vara, no Processo de nº 9400006756, pelos cri
mes de falsidade ideológica, uso de documentos fal
sos, corrupção ativa e formação de quadrilha. Sendo
inclusive solicitado o seqüestro de bens e a medida
cautelar de quebra de sigilo bancário. Como também
foi constituída uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro,
conforme Resolução nº 508/97, para apurar o desvio
de verba federal repassada do Ministério da Saúde 
SUS, para a citada Fundação, pergunto:

a) o Banco do Brasil SA patrocinou ou cele
brou com a Fundação Cultural e Ecológica Anjos do
Asfalto algum tipo de convênio ou contrato de qual
quer natureza?

b) caso positivo, informe se o mesmo ainda
está vigorando e em que estágio encontra-se?

c) quais foram os recursos financeiros desem
bolsados pelo Banco do Brasil SA para o atendi
mento do objeto do mesmo?

d) a Fundação cumpriu todas as cláusulas do
mesmo?

e) solicito que seja enviado para este Parla
mentar cópia de todo o processo, inclusive toda e
qualquer prestação de contas.

Justificação

Todas as instituições e entidades precisam
atuar com transparência. Quando contra alguma de
las levanta-se a suspeição, justa ou injusta, é neces
sário que sejam tomadas as providências cabíveis.

Por isso é que me empenho em saber se foi ri
gorosamente cumprido qualquer tipo de convênio ou
contrato, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a
citada Fundação.

Mediante isto, esperando desde já a contumaz
transparência e probidade do Ministério da Fazenda,
para que possamos até por uma questão de ordem públi
ca, ter algumas respostas às perguntas dos cidadãos.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Jair Bolsonaro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
2.649, DE 13 DE AGOSTO DE 1997

(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Solicita informações ao Sr. Ministro
das Comunicações.

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 Sr. Ministro das Comunicações o
presente pedido de informações.

Conforme informações de que os administrado
res da Fundação Cultural e Ecológica Anjos do As
falto estão sendo processados na Justiça Federal 
24ª Vara, no Processo de nº 9400006756, pelos cri
mes de falsidade ideológica, uso de documentos fal
sos, corrupção ativa e formação de quadrilha. Sendo
inclusive solicitado o seqüestro de bens e a medida
cautelar de quebra de sigilo bancário. Como também
foi constituída uma Comissão Parlamentar de Inqué
rito na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro,
conforme Resolução nº 508/97, para apurar o desvio
de verba federal repassada do Ministério da Saúde 
SUS, para a citada Fundação, pergunto:

a) a Embratel SA patrocinou ou celebrou com a
Fundação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto algum
tipo de convênio ou contrato de qualquer natureza.

b) caso positivo, informe se o mesmo ainda
está vigorando e em que estágio encontra-se?

c) quais foram os recursos financeiros desem
bolsados pela Embratel SA para o atendimento do
objeto do mesmo?

d) a Fundação cumpriu todas as cláusulas do
mesmo?

e) solicito que seja enviado para este Parla
mentar cópia de todo o processo, inclusive toda e
qualquer prestação de contas.

Justificação

Todas as Instituições e Entidades precisam
atuar com transparência. Quando contra alguma de-
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INDICAÇÃO Nº 944, DE 1997
(Do Sr. José Pimentel)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.650, DE 1997

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro de Estado da Previdência e Assis
tência Social a respeito da transformação
do INSS em agência executiva e suas im
plicações.

Solicita ao Exm!! Sr. Ministro de Esta
do da Saúde, Dr. Carlos César Silva de Al
buquerque, a inclusão no Orçamento Geral
da União para 1998, verba suficiente para a
conclusão do hospital da Fundação Na
cional da Saúde, no Município de Icó-CE.

Exmº. Sr. Ministro da Saúde:
Há cerca de nove anos a comunidade de Icó,

no Estado do Ceará, está a espera da conclusão da
obra daquele que seria o único hospital público na
quele município.

Icó tem 64 mil habitantes e apenas um hospital
com 50 leitos, o que obriga parcela significativa da po
pulação a recorrer a outras cidades para obterem ser
viços médico - hospitalares, comprometendo mais ain
da os parcos recursos da maioria das famnias icoenses.

São, como Vossa Excelência pode constatar,
1.280 habitantes por leito, enquanto que o recomen
dado pela Organização Mundial de Saúde é de que
essa relação não ultrapasse 200 habitantes/leito.

Esperamos contar com a sensibilidade de Vos
sa Excelência para que ainda inclua no Orçamento
Geral da União recursos suficientes para a conclu
são do hospital da Fundação Nacional de Saúde em
Icó-CE, benefício que aquela comunidade agurada
com muita ânsia.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado José Pimentel, PT - CE.

las levanta-se a suspeição, justa ou injusta, é neces- Senhor Presidente,
sário que sejam tomadas as providências cabíveis. Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

Por isso é que me empenho em saber se foi ri- 50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
gorosamente cumprido qualquer tipo de convênio ou e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se-
contrato, celebrado entre a Embratel S.A. e a citada jam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Esta-
Fundação. do da previdência e Assistência Social no sentido de

Mediante isto, esperando desde já a contumaz esclarecer esta Casa a respeito do que se segue:
transparência e probidade do Ministério das Comuni- a) Por que o INSS foi escolhido para inaugurar
cações para que possamos, até por uma questão de uma experiência inédita e sem precedentes históri-
ordem pública, ter algumas respostas às perguntas cos de comprovado sucesso?
dos cidadãos. b) Como está o processo de transformação do

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. - INSS em agência executiva? em que fase se encon-
Deputado Jair Bolsonaro. tra? qual o custo do empreendimento? quanto tempo

levará para sua conclusão?
c) Quais as razões que justificaram a contrata

ção da FIA-USP, entidade estranha ao sistema pre
videnciário, para um trabalho de subsídio à pretendi
da transformação? Por que esta contratação ocorreu
sem licitação prévia? Além de tudo, teria a instituição
contratada experiência e conhecimento comprova
dos na matéria, objeto do custoso contrato?

d) Por que o processo de transformação do
INSS não foi precedido de intenso debate com os
servidores da Casa e os beneficiários do sistema
(trabalhadores, aposentados e pensionistas), através
da discussão aberta com suas entidades repre
sentativas?

e) Os Conselhos de Seguridade e Previdência
Social têm pautado a discussão de tal tema ou têm sido
também alijados do necessário debate da questão?

f) Experiência histórica comparada com outros
países justifica o açodamento em tratar uma questão
que envolve milhões de brasileiros?

Justificação

A Sociedade brasileira assiste, estarrecida, ao
desmonte do serviço público, onde o arrocho salarial
dos servidores aparece com peça fundamental desta
filosofia. Na impossibilidade política de se atacar de
fato os problemas nacionais, inventam-se fórmulas
de gabinete, ditas capazes de restruturar o aparelho
de Estado. O processo sorrateiro e açodado de
transformação do INSS em "agência executiva", já ini
ciado com a assinatura do protocolo de intenções com
o MARE, à revelia dos servidores da autarquia e de
seus beneficiários diretos, sobressai como o exemplo
mais gritante de uma política deliberada de descom
promisso com os verdadeiros anseios da população,
para quem os serviços públicos são essenciais.

Os questionamentos se somam ao "por que o
INSS"?, quando se percebe que as contradições se
avoluma. Criticado arduamente como detentor de
forjados "déficits", o INSS contratou a peso de ouro
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uma instituição privada, a Fundação Instituto de
Administração - FIA, conveniada com a USP, para
a realização de um trabalho que subsidiasse a pre
tendida restruturação administrativa da autarquia 
um processo que poderia ser realizado pelo MARE
ou pela própria autarquia - O resultado desta
"reengenharia" seria a transformação do órgão em
"agencia executiva", com a celebração de um con
trato de gestão e o compromisso de cumprimentos
de metas de desempenho, tudo de acordo com os
princípios do Plano Diretor do Ministério da Adminis
tração.

Ora, se o MARE parece deter tão largo domí
nio da matéria que defende, por que contratar, por
quase um milhão de dólares, sem licitação, institui
ção estranha ao sistema previdenciário para subsi
diar uma restruturação monitorada pelo próprio Mi
nistério da Administração?

A cobrança que a sociedade faz e fará diante
de tão grave questão, que envolve o maior instru
mento de distribuição de renda no País, não se limita
ao imperativo de que seja esclarecido, de forma
transparente, como está se dando um processo de
transformação desta natureza.

De fato, a preocupação das entidades de servi
dores e de beneficiários do sistema previdenciários
se sustenta na experiência histórica que bem de
monstra o insucesso de tantas outras tentativas de
"restruturação' - para não dizer maquiagem - admi
nistrativa de órgãos da Previdência, já experimenta
das no passado.

São estas as razões que me movem a apre
sentar o presente Requerimento e as devidas provi
dências regimentais.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Paim, Terceiro-Secretário.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.651, DE 1997

(Do Sr. Ricardo Gomyde)

Solicita informações ao Sr. Minis
tro da Educação e do Desporto, refe
rente aos Alojamentos e Moradias Estu
dantis.

Senhor Presidente,

Com fulcro no art. 50, § 22 da Constituição Fe
deral, e nos arts. 115, inciso I e 116, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, ·solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da

Educação e do Desporto o seguinte Requerimento
de Informações.

Dirijo-me a Vossa Excelência, para solicitar as
seguintes informações:

a) Há fonte orçamentária para alocação de re-
cursos para alojamentos/moradias estudantis?

Qual a rubrica correspondente?
Qual a rubrica correspondente?

b) Qual o valor dos recursos alocados nos
exercícios de 1995, 1996 e até o momento, em
1997, para os alojamentos/moradias estudantis?
(Considerar a execução orçamentária, e não a dota
ção inicial.) Qual a previsão orçamentária para
1998?

c) Quantos são os alojamentos/moradias es
tudantis pertencentes às Instituições Federais de
Ensino Superior? Qual o respectivo número de
vagas? .. '

d) Há previsão de 'construção ou reforma de
alojamentos/moradias estudantis? (Em caso afirmati
vo, indicar instituições correspondentes.)

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Ricardo Gomyde.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NS! 2.652, DE 1997

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita informação ao Exm2 Sr. Mi
nistro dos Transporte acerca d~Progra

ma de Recuperação da Malha Rodoviária
em 120 dias, lançado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 29, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 29 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro dos Trans
portes, o pedido de informação relativo ao Programa
de Recuperação da Malha Rodoviária, em 120 dias,
lançado pelo Presidente da República, dando desta
que as questões abaixo listadas:

- Qual o valor total previsto para o Programa
de Recup~ração da Malha Viária, em 120 dias?

- Qual o valor já liberado para o referido pro
grama?

- Quantos quilômetros já foram recuperados e
quantos ainda faltam?



PROJETO DE LEI Nº 3.488, DE 1997
(Do Sr. João Mellão Neto)

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de se
tembro de 1990, que "dispõe sobre pro
teção do consumidor, e dá outras provi
dências".
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- Qual o preço médio por quilômetro recuperado. . ..
- Quantos quilômetros da malha rodoviária na- Parágrafo único. Todos os estabeleci-

cional estão sob a responsabilidade do DNER? mentos comerciais e prestadores de serviço
_ Quais as condições da malha rodoviária na- no território Nacional devem assegurar aos

cional dentro dos seguintes critérios: ótima, boa, re- consumidores, informações claras sobre a
guiar, sofrível e intransitável? composição dos custos básicos dos produ

tos e serviços postos à venda, com a indica-
Justificação ção de todos os tributos incidentes, recolhi-

O Presidente da República divulgou um ambi- dos pela União, Estados, Distrito Federal e
cioso programa de recuperação da malha rodoviária Municípios".
nacional, em caráter emergencial, estipulando um "Art. 55 A União, os Estados, o Distrito
prazo de 120 dias para sua realização. Federal e os Municípios, em caráter concor-

Esse programa visava realizar uma completa rente e nas suas respectivas áreas de atua-
recuperação das principais rodovias brasileiras, que ção administrativas, baixarão normas relati-
no momento da divulgação do programa estavam vas à informação adequada e clara
em condições precárias de utilização. sobre a composição dos custos básicos dos

Ocorre, Sr. Presidente que existe um vazio de produtos e serviços colocados à disposição
informações com relação a esse programa, o que dos consumidores, indicando sempre os tri-
impede uma avaliação das ações tomadas pelos ór- butos recolhidos por todos os entes dos
gãos envolvidos. O presente requerimento irá possi- Executivos Federal, Estadual, do Distrito Fe-
bilitar conhecer a real situação do programa, que deral e dos Municípios.
consideramos de extrema importância e vital para a § 1Q A União, os Estados, o Distrito Fe-
economia do País. deral e os Municípios fiscalizarão a in

formação adequada e clara por parte de
Dentro deste escopo situa-se nossa solicitação. todo o comércio e prestadores de serviços,
Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. - sobre a composição dos custos básicos dos

Deputado Leônidas Cristino. produtos e serviços colocados à disposição
dos consumidores, indicando sempre os tri
butos recolhidos por todos os entes executi-
vos da Federação , baixando as normas
que se fizerem necessárias".

"Art. 66 Fazer afirmação falsa ou enga
nosa, ou omitir informação relevante sobre
......, preço e respectivo esclarecimento ade
quado e claro com relação aos tributos reco
lhidos pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios :

O Congresso Nacional decreta:
"Art. 106 .

Art. l Q A Lei nQ 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

"art. 6Q
.

XI - a informação adequada e clara so
bre a composição dos custos básicos dos
produtos e serviços colocados à disposição
dos consumidores, indicando sempre os tri
butos recolhidos pela União, Estados, Distri
to Federal e Municípios".

"Art. 31 .

VII - solicitar o concurso de órgãos e
entidades da União, Estados, do Distrito Fe
deral e Municípios, bem como auxiliar a fis
calização de preços e a respectiva informa
ção sobre todos os tributos incidentes sobre
o mesmo, no âmbito Federal. Estadual, do
Distrito Federal e Municipal, .....;

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação

Através de alterações ao texto da Lei nº
8.078/90 - mais conhecida como "Código do Consu
midor" - pretende-se, através deste projeto de lei,
viabilizar o cumprimento do estatuído no § 5º do art.
150, da Constituição:

"Art. 150 ..
§ 5º A lei determinará medidas para

que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços."

A seção que abrange o artigo constitucional ci
tad01 intitula-se "Das Limitações do Direito de Tribu
tar", tema este que freqüenta o debate político ao
menos desde o século XIII, com a assinatura da
"Carta Magna" inglesa pelo Rei João I em 1215.

O motivo que nos leva a apresentar esta pro
posta, porém, abrange um espectro mais amplo, do
Exercício Pleno da Cidadania no qual se inserem
os Direitos e Garantias individuais e as premissas
básicas para o relacionamento transparente entre o
Estado e a Sociedade.

Em projeto de lei, apresentado na mesma
oportunidade, tratamos de tema correlato a este, dis
pondo sobre a obrigatoriedade de exibir no contra
cheque ou comprovante de pagamento dos assala
riados, além dos tributos e contribuições previstos
em lei - incidentes sobre o salário contratual e des
contados do empregado - também os custos imedia
tos e provisões incorridas pelo empregador - inci
dentes sobre o mesmo salário - para a manutenção
do contrato legal de trabalho.

Os objetivos pretendidos em ambas as propo
sições são claros: trata-se de um dos direitos bási
cos do cidadão o pleno conhecimento de quanto lhe
custa o aparelho do Estado e de que forma tais valo
res lhe são cobrados, quer como trabalhador e pro
dutor, quer como consumidor e membro da comuni
dade. SviTI8ntB munido de tais infcrmações poderá
ele aquilatar a relação "custo-benefício" do modelo
de Estado que possui - condição necessária para
Que possa elaborar um jUlZO crWGCI ~;obi"? a socieda
de em que vive e participar da constru
ção de suas instituiçôes I,? da nl'::ltv)\'dç;ào de slIas
metas futur3.;:,.

No que tange às caracterí!;',ticas específicas do
projeto de lei em tela, tivemos o cuidado de proce
der a amplas consultas sobre a forma mais exe-

quível de regulamentar e enquadrar à realidade o
dispositivo constitucional. Nossa conclusão foi a de
que, para tanto, o meio mais adequado seria o de
aproveitar o "Código do Consumidor", cujos meca
nismos de fiscalização e controle já estão plenamen
te implantados, para nele enxertar os instrumentos
legais necessários para o exercício dessa nova atri
buição.

O Departamento Nacional de Defesa do Con
sumidor, órgão subordinado à Secretaria Nacional
de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, vem
exercendo com êxito a coordenação política dos di
versos "Procons" já em funcionamento na esfera de
poder dos Estados e do Distrito Federal.

É do nosso entendimento que as alterações
ora propostas ao texto original da Lei nº 8.078/90,
constituem-se em instrumento suficiente para a con
secução dos objetivos pretendidos na disposição
constitucional.

Lastreados em tal convicção, respeitosamente
submetemos o presente projeto de lei à abalizada
apreciação de nossos pares.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado João Mellão Neto.

PROJETO DE LEI N2 3.489, DE 1997
(Do Sr. João Mellão Neto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
exibir no contracheque ou comprovante
de pagamento do trabalhador assalaria
do, todos os encargos ou provisões pre
vistos em lei, pagos pelo empregador, ou
descontados de sua remuneração.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os contracheques ou comprovantes de
pagamento distribuídos aos trabalhadores inseridos
no regime da CLT, obrigatoriamente terão que exibir,
além dos tributos e encargos previstos em lei, inci
dentes sobre o salário nominal e pagos pelo traba
lhador, também os custos imediatos e provisões in
corridos pelo empregador, incidentes sobre o mes
mo salário nominal, para a manutenção do contrato
legal de trabalho.

Art. 22 Quando b pagamento for efetuado sem
distribuição prévia de: contracheques, o recibo res
pectivo ou comprovante de pagamento usado, deve
rá conter especificações de todos os encargos so
ciais devidos pelo empregador, além dos tributos



De qualquer forma, as propostas ora submeti
das à apreciação de nossos pares, lograrão obter,
caso aprovadas, um excelente efeito pedagógico,
dotando a sociedade de instrumentos hábeis para
avaliar a relação custo-benefício do Estado que
possui e dos direitos e obrigações que a legislação
existente prevê. Estas informações representam
um instrumento que, embora não suficiente, é cla
ramente necessário para o exercício dos direitos da
Cidadania.

Disposições específicas - Já há alguns anos
se trava no seio da sociedade um grande debate a
respeito dos "encargos sociais" e dos "custos indire
tos" que oneram a folha de salários das empresas e,
segundo uma das correntes de opinião, elevam
substancialmente o chamado "custo-Brasil" em ter
mos de mercado externo e desestimulam a criação
de novos empregos no âmbito interno. Para compro
var a última assertiva, os que comungam dessa tese
apresentam dados contundentes:

- nos últimos 4 anos, a economia brasileira
cresceu 18,3% enquanto o nível de emprego, no
mercado formal, diminuiu 0,21%.

- o número de trabalhadores no mercado infor
mai ultrapassou nesta década a metade do total da
Força de Trabalho, representando atualmente 57%
da mesma.
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descontados do salário ou pagamento de serviços do, em suas três esferas de poder (federal, estadual
autônomos. e municipal) e de que forma tais valores lhe são co-

Art. 3º Para o disposto nos artigos acima des- brados, quer como consumidor - através do projeto
critos, caberá às confederações nacionais, patronais de lei citado - quer como trabalhador ou empregador
e de trabalhadores, no prazo de 90 (noventa) dias a através da presente proposição.
conta.r da promulgação desta lei, estabelecer: Ambas as propostas passam ao largo das

I - a formatação padronizada dos contrache- grandes polêmicas que se dão, nos dias atuais, so-
ques ou comprovantes de pagamento, de modo a bre o tamanho do Estado e sobre o seu papel.
e},planar, de maneira acessível ao trabalhador, o Mesmo aqueles que desejam um Estado mais
valor nominal dos salários, o valor líquido dos sa- abrangente do que o atual hão de concordar com o
1i::'iriüs e o custo total do contrato individual de tra- autor quanto as necessidades de torná-lo mais
b8lho para os empregadores em cada setor da transparente e de garantir à sociedade mecanismos
economia; mais eficazes de controle e avaliação dos serviços

11 - o método de cálculo para estabelecer o que presta.
custo total do contrato individual de trabalho, le- A relação mais transparente entre o Estado e
vando em conta os tributos e encargos recolhidos Sociedade é aquela que se dá sob a forma de "pe-
no mês pelos empregadores e também as provi- dágio": o contribuinte, ao tempo em que paga a
sões necessárias para o pagamento futuro de di- taxa, tem condições de observar e avaliar direta-
reitos trabalhistas previstos na legislação pertinen- mente os benefícios obtidos através de sua contri-
te. buição. Ocorre, que tal relação é restrita a um nú-

Parágrafo único. Nos contracheques ou com- mero pequeno de situações e seria utópico e inviável
provantes de pagamento padronizados, deverão pretender que a mesma se desse também sobre os
constar obrigatoriamente o nome, o valor absoluto e tributos.
o percentual de incidência sobre o salário nominal,
de cada um dos tributos, encargos, contribuições e
provisões existentes na legislação em vigor, bem
como o nome e o valor monetário atualizado de cada
benefício ou vantagem não obrigatórios, concedidos
pelo empregador, voluntariamente ou em função de
acordo firmado entre as partes.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Disposições gerais - O presente projeto de
lei complementa a proposição de um outro apre
sentado pelo autor na mesma oportunidade, o qual
- através de alterações na Lei nº 8.078/90 ("Códi
go de Defesa do Consumidor") - dispõe sobre a
exibição de informações claras e precisas sobre
os valores percentuais e absolutos de tributos, ta
xas e contribuições obrigatórias que incidam sobre
os custos básicos de bens e serviços oferecidos ao
consumidor.

Os objetivos pretendidos - através de ambos
os projetos - são óbvios:

Trata-se de um dos direitos básicos do cidadão
o pleno conhecimento de quanto lhes custa o Esta-
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Ainda segundo os postulados dessa vertente,
os custos indiretos que incidem sobre os salários
atingem o percentual de 102%, o que equivale a
dizer que, para manter um posto de trabalho cujo
salário nominal é de R$500,00 os empregadores
são obrigados a arcar com um custo total (salário
direto + benefícios indiretos + encargos) de R$
1.010,00 o que tornaria a contratação formal de
sinteressante para o empregador como para o em
pregado (ambos poderiam, hipoteticamente chegar
a um acordo "vantajoso" onde - através de um
vínculo informal - o trabalhador receberia direta
mente um salário de R$750,00 e o empregador
deixaria de despender R$260,00). A informalidade,
ainda dentro dessa tese, representa um pacto
onde as duas partes ganham e quem perde é o
Estado, uma vez que, estando ou não registrado o
trabalhador, sempre acabaria por arcar com a assis
tência médica e os proventos de aposentadoria do
mesmo.

Há outra vertente, porém, que defende uma
tese diversa: os "encargos sociais" representariam,
na verdade, não mais do que 20% do custo total do
salário do trabalhador, entendendo-se que, os de
mais "encargos" não passariam de parcelas do salá
rio, cujo recebimento se daria diretamente em um
tempo futuro. Seria o caso das provisões para paga
mento das férias, Fundo de Garantia, multa sobre a
conta do FGTS no caso de demissões sem justa
causa, etc.

Não nos cabe, nesta justificação, discutir o mé
rito de uma ou de outra corrente de opinião. Interes
sa-nos, isto sim, captar o que ambas têm em co
mum, qual seja: o objetivo de demonstrar à socie
dade, em geral, e ao assalariado, em particular,
quais são os seus direitos e prerrogativas, quanto
custam, e de quem - ele próprio ou o seu empre
gador - são cobra.:.ios.

Essa iniciativa, além de possibilitar ao próprio
assalariado o necessário conhecimento dos custos
e benefícios incorridos em seu contrato de traba
lho, visa também a um outro objetivo de grande re
levância:

O de dotá-lo de instrumentos para que ele
mesmo possa discernir sobre as quase sempre en
ganosas "vantagens" advindas de uma relação de
trabalho não formalizada.

A nós, legisladores, vale sempre ter em
mente que, melhor que tão-somente proteger o
trabalhador é dotá-lo de instrumentos para

que ele mesmo possa proteger-se. Este, sem dú
vida, é um dos fundamentos básicos do conceito
de cidadania.

É com base nestas premissas, que respeito
samente submetemos a presente proposição à
apreciação de nossos pares.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado João Mellão Neto.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.653/97

(Do Sr. Paulo Mourão)

Solicita informações ao Sr. Fran
cisco Dornelles, Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, sobre a ins
talação de montadoras estrangeiras de
veículos e tratores, no Estado do To
cantins.

Senhor Presidente;
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Consti

tuição Federal, e nos termos do art. 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito a V. Exª que, diante
da aprovação de projetos que visam o investimen
to na indústria automobilística, em especial, no Es
tado do Tocantins, seja encaminhado ao Sr. Minis
tro, o seguinte pedido de Informação:

1) Quais os compromissos firmados entre o Es
tado do Tocantins e as Montadoras estrangeiras?

2) Quais os subsídios oferecidos, como in
centivos fiscais, pelo Estado, bem como pela
União?

3) Qual a participação do Estado do Tocan
tins no processo de instalação e montagem das in
dústrias, visto ser possível a utilização da Zona de
Processamento de Exportação, ora em implanta
ção na cidade de Araguaína-TO?

4) Qual a estimativa dos investimentos a ser
realizados naquele Estado, bem como a participa
ção estadual, :caso haja, e das respectivas Monta
doras?

5) Há alguma participação pecuniária do Es
tado do Tocantins? E, em havendo, qual o valor e
a fonte orçamentária utilizada para tal fim?

6) Qual o cronograma dos prazos para a ins
talação das referidas montadoras?

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Mourão, PSDBfTO.
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dos empréstimos com
fundos públicos. que
favorecem os empresá
rios, como Ficor, Fina
me, FCO e outros.

Volta
Não se falava noutra coisa

senão na volta de Fernando
Collor. Podia até não ser popu
laridade. mas era a mostra de
revolta contra o governo. Ade
dução se tira pelo fato de se fa
lar muito no Legislativo, consi
derando que o Executivo pode
ria ser um passo mais adiante.

50ft
Vai ser no Kubitschek

Plaza, até a próxima
quinta-feira, o encontro
de empresários e pales
trames sobre criação de
software. O Centro de
Tecnologia da UnB está
como núcleo da partici
pação, e, ao que se anun
cia. a IBM pretende insta
lar um centro de produ
ção daquele programa.
colocando Brasília no cir
cuito internacional.

Rápido
Quando a esmola é gran

de. o cego desconfia. Não é
outra coisa o que está acon
tecendo com o governador
Siqueira Campos. de Tocan
tins. firmando contrato com
a Phoenix Incorporated para
até dezembro começar a fa
bricar tratores. O projeto é
de US$ 235 milhões. e o tem
po parece cuno demais para
se instalar uma empresa de
tal porte.

Pescadores
Aberto no Banco do Brasil

um programa de aUXl1io à pes
ca profissional. mediante em
préstimos de R$ 15 mil indivi
duais ou R$ 75 mil coletivos,
para custeio da atividade. O
prazo é de oito anos para pa
gar, com juros de 6% ao ano.
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f)Indú~tria automobilísti~~
investe R$ 23,5 mi no TO

As montadoras de tratores em Gurupi e de caminhões
em Araguaína vão gerar 2.400 empregos imediatos

Modelo do caminhão chinis que será montado em Araguáina

Redução de juros agrada produtores

ANDREIA SARMENTO

(Brasília-Correspondente) -A
instalação de duas montadoras es
trangeíras de veículos no TocantIns
vai garanur de imediato um invesu~

menta no Estado da ordem de R$
23.5 milhões. além da geração de 2
iiiile4mJempregos Imediatos e a
produção de 800 umdades aJnda es
te ano. Serão 500 veiculas do upo
tratores. Jeep e pick-up. de ongem
norte-americana que serão monta
dos até o fim do ano em GUruPI e
300 cammhões chineses em Ara
guafna. Do lotai da produção. 30%
selt exponada para outros palses da
América Latina. mas só a montado
ra de GUruPI Já corresponde a S% da
produção nacIOnal de tratores.

O .enador Leomar Quimamlha
(PPB) foi o responsável pelos con
talos com os fabricantes de caml
nhõe. na China e os represemames
da indústria de tratores dos Estados
Unido•. Quintanilha. com os conta
to. garantidos. brigou depois para
incluir o Tocantins no pacote do Go
verno Federal na área de invesu
menta. da indústria automobilísti
ca. O ministro da Indústria e Co
mércio. Franciso Dornelles. dis.e
ao senador que o Tocannns foi in
clufdo porque apresentou um proJe
to consistente. mo.trando sua capa
cidade para abrigar as duas moma
doeu IntemaclonlllS.

A monladora chinesa de cami
nh~ vai se iOSlalilf em ârll
giIlfõãé a-NajiÍlg. Em GUDJpJ a lo:
lerliãiional AU;'LmQJorcs do.Tocan
tiíis.oéVêfá colocar os pnmeiros
Irarores na praça em 90 dias. de
acordo com a prevIsão de um de
seul acionístas. o empresário Fer
nando Paulo Marques. ~egapro
jeto do Governo Fed~l. que vai
deixãr-uma fatiãCõõllilCrifvõ10à
Tocanuns. preveUrilíiiVestiniémo
áe IlS$ 21 JEll1pes em lo'dõ .P.~~

Areduçiode l2%pora9.S% dosJu
ros para o financtamento agncola na sa
fra 97198 fOI con511lerada pelo =táno
Estadual da Agricultura. Cláudio Tron
coso. malS uma COnqWlta dos prodUlo
re» do:I'.<Jgmms e de todo pais..Em cn-.
~~p~og;amaBom _dia Tocan-

sendo USS 17bilbões p!fsa fabri
cacio de au!OmÓVe1Le_ ~j'
lliões para fábrica de tratores, IJ!Q!Qs
e aUIO-pecas. Esle é considerado um
aos maIOres pacotes do mundo em
termos de in'Vcsnmento na indústria
aUlomobilísuca. foram apróVido.
~igistérioda Indú.tria e Co
mérçio,"25.4lrIlJetQS~!fe e.le. Jl~
ãüãS momadoras no Tocantins. que
va~erar o tolaU2.~
díretos por todo pais.

"Leomar QuinnInilha lembrou
que a implantação da fábrica de tra
tores em GUruPl representa as ex·
pectatlvas da população e da Voca
ção natural da economia do Estado
centrada na agncultura e na pecuá
na. "A fábrica de tratores certamen
te atenderá a uma demanda já cres
cente no Estado. onde os produrores
tém buscado modernIzar o desenvol-

foi o alongamento da prazo para o paga
menro das dívidas. Em cnuevlS:ta ante
nores. a preSIdente da FederaÇào da
Agricultura. Kátia Abreu. disse que o,
JUrol devenam ser redUZIdos para 7%,
que corresponde a prevlSio da mil.çlo
'\:\T'3 o nnn e n:in ;lt"l"" ... < o C:;l"'l'

vimento de sua atividade". Ele cilou
a extstência de pólos de desenvolvi
mento de uma agricultura diversifi
cada. como a produção de abacaXI.
soja, arroz. milho e grrassol.

A presença das duas montado
ras no Estado. na oplDião do sena
dor. represemam uma nova dimen
são, através de altemauvas que po.
sam dar ao TocantlDs uma saída em
busca de uma nova condição para
sua economia. visando melhorar a
qualidade de vida do povo. "Trata
se do infcio do processo de indus
trialização do Tocantins", ressaltou
Quintamlha. pOIS até o ano 2000 eS
tarão sendo produzidos quase 5 mil
unidade. anuaiS de camlDhões chi
neses e tratores Dorte-amencanos.
estes últimos com a conceituada
tecnologia da indústria Intcmauo
nal Harvester.

mandioca, 11111bo. tngo e $Digo tém timi
le de finanCIamento de ate RS 150 mil.
com taxas de Juro. de 9.5%. Para os pro
dutores de alRodio foi manuda o lil111te
de RS 300 nuI. com as mesmas taxas de
jurose.para O'l ~~t.ore5 de ';013. fin:m-

Restituições
serão pagas

a partir de 28

Dois nul 257 contribuintes do
Tocannns podem procurar as agên
cias bancárias a partir desta segun
da-feira. dia 16, para resgatar suas
resnnrições do Imposto de Renda. O
valor total do primeiro lote é de RS
1,3 milhão, onde as restituições são
em médias de RS 600. O delegado
da Recena Federal no Estado. Igor
Direne Neves. atirrna que estão sen
do notificados 4 mil 350 contribuin
tes neste primeiro lole. dos quais
314 ram imposto a pagar e I mil 779
estão isentos. As notificações já fo
ratO expedidas através dos Correios
pela Receita Federal em Brasília,
desde o último dia 10. comunicando
aos contribuíntes sobre a restinrição.

"Mas quem está interessado em
descobrir se tem restituição a rece
ber. basta acessar ao endereço da
Receita na Internet que é httpll
www.receita.fazenda.gov.br.... res
salta Direne. O contribuinte não pre
cisa apresentar a notificação para re
ceber a restituição. apeoas o docu
mento de identidade e o Cartio de
Identificação do Contribuínte (
CIC).As restituições virão com
acréSCimo de 2.58%. referentes aoa
juros de maIO e junho e ficarão no
banco durante um ano à disposição
do contribuínte e. quem não resgatar
a restituição nesse período pode fa
zê-Ia em qualquer POSIO da Receita.
Caso algum contribuínte discnrde
do valor da restitutição deverá reti
rar o valor disponivels e reclamar o
restante na Receita.

--- Creci -Valdeei
~ :'~j'~ Monteiro foi ree

leito para preli-
~.:::::;:: deote do Conle-

. •• lho Regional de
"-~ Correlores de

[móveis (Creei) por mals trel
anos. A eleição aconteceu na sex-
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.654, DE 1997

(Do Sr. Paulo Mourão)

Solicita informações ao Sr. Raul
Jungmann, Ministro Extraordinário da Po
lítica Fundiária, sobre os recursos libera
dos para o Estado do Tocantins, no pe
ríodo de 1994 a 1996.

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, solicito a V. Ex.ª seja
encaminhado ao Sr. Ministro Extraordinário de Políti
ca Fundiária, o seguinte pedido de informação:

1) Montante dos recursos liberados para o In
era no Estado do Tocantins, bem como para o Go
verno do Estado e Prefeituras Municipais, no período
de 12 de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 196,
especificando os objetivos e valores;

2) Relação de todos os convênios firmados
com os Municípios e com o Estado do Tocantins;

3) Onde e quando as obras foram concluídas?
Nos casos de obras não concluídas, justificar o por
quê e as providências tomadas;

4) Há indícios de super faturamento ou má apli
cação dos recursos?

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Paulo Mourão,

PROJETO DE LEI Nº 3.490, DE 1997
(Do Deputado Ricardo Izar)

Regulamenta a veiculação de Propa
gandas em Painéis Multianunciantes

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É permitida a veiculação de propaganda

em painéis eletrônicos, instalados em área urbana
ou ao longo das vias de tráfego, respeitadas as limi
tações desta lei.

Art. 22 Constitui painel eletrônico, para os efei
tos desta lei, qualquer veículo de divulgação visual
que utilize dispositivos optoeletrônicos ou fotoemis
sores para o seu funcionamento.

Art. 32 Painéis eletrônicos poderão ser instala
dos em áreas urbanas e ao longo de rodovias, res
peitada uma distância mínima de trezentos metros
entre os mesmos, no mesmo fluxo de tráfego.

Parágrafo único. Os painéis eletrônicos instala
dos ao longo de vias expressas de alta velocidade
destinar-se-ão, exclusivamente, à veiculação de in
formações referentes ao tráfego.

Art. 4º Na determinação dos locais de instala
ção de painéis eletrônicos, a autoridade pública de-

verá considerar sua influência sobre a qualidade de
vida dos moradores da área.

Art. 5º A veiculação de propaganda em painéis
eletrônicos atenderá aos seguintes princípios:

I - deverá ser atendida a legislação vigente so
bre publicidade, em especial a Lei nº 4.680, de 18 de
junho de 1965, que "dispõe sobre o exercício da pro
fissão de Publicitário e de Agenciador de Propagan
da e dá outras providências" e a Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção
do consumidor e dá outras providências";

11 - a veiculação de propaganda de produtos
derivados do tabaco e bebidas alcóolicas em painéis
eletrônicos deverá ser imediatamente seguida de
mensagem de advertência referentes aos potenciais
danos decorrentes do consumo dos produtos, de
vendo ocupar toda a área útil do painel;

111 - é vedada a veiculação de propaganda co
merciai de agrotóxicos, medicamentos e terapias,
conforme regulamentação de órgãos competentes;

IV - será reservado um décimo do tempo útil
dos painéis eletrônicos para a veiculação de mensa
gens de utilidade pública.

Parágrafo único. O conteúdo e o tempo mínimo
de veiculação das mensagens de advertência de
que trata este artigo serão estabelecidos pelo Poder
Executivo na regulamentação desta lei.

Art. 62 A veiculação de propaganda eleitoral e
partidária em painéis eletrônicos será regulada em
lei específica.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta
lei em noventa dias, contados da sua publicação.

Art. 82 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 92 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os painéis eletrônicos são dispositivos de pro
paganda que apenas recentemente começaram a
ser utilizados em nosso País. Embora o seu uso seja
similar ao dos cartazes, outdoors e demais recursos
de propaganda ao ar livre, diferencia-se dos demais
pelo fato de permitir, potencialmente, a veiculação
de diversos anúncios, de forma rotativa com duração
variável. Além do benefício à comunidade através da
obrigatoriedade de espaço à Utilidade Pública e por
se tratar de equipamento emissor de luz, a sua colo
cação deve ser autorizada pelo Poder Público muni
cipal.

Com a apresentação deste projeto de lei espe
ramos regulamentar a utilização dos painéis eletrôni
cos, criando as condições para assegurar uma vei
culação eficaz da publicidade sem incorrer na polui-



Justificação

Os deficientes físicos continuam a sofrer todo
tipo de discriminação, apesar dos avanços na defesa
de seus direitos inscritos na Carta de 1988.

As oportunidades de trabalho são extremamen
te reduzidas, impossibilitando-lhes assegurar, de for
ma digna, sua própria sobrevivência. São obrigados
a se submeter ao assistencialismo governamental ou
de políticos, tornando-se eternos dependentes de fa
vores.

A Constituição Federal ressalta a importância
de se estabelecerem políticas e outros mecanismos
visando reverter esse quadro discriminatório, pre
vendo, entre outras medidas, a necessidade de se
assegurarem previamente cargos da administração
pública para os deficientes.

A Organização Internacional do Trabalho mani
festa-se no mesmo sentido, já que o fenômeno da
discriminação não é exclusivo do Brasil.

Algumas instituições têm procurado aproveitar,
de maneira mais ampla, a mão-de-obra dos deficien
tes, obtendo excelentes resultados.

Na área de saúde, inúmeros serviços instala
dos em Belém do Pará têm utilizado, com sucesso,
deficientes visuais para o trabalho na câmara escura
do setor de Radiologia. Essa atividade, mais do que
qualquer outra, pela suas características, coloca os
deficientes visuais em condições de igualdade com a
o não-deficiente. Na prática, contudo, a eficiência de
seus trabalhos mostra-se superior, em razão do em
penho no aproveitamento dessa oportunidade para
demonstrarem que são igualmente produtivos.

A proposição ora apresentada reserva pelo
menos 10% das vagas de trabalho em câmara escu
ra para os deficientes visuais na rede de unidades
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, ou
seja, os prestadores públicos ou privados que dispu
serem de serviços de Radiologia estarão obrigados
à destinação dessas vagas para aqueles que têm
sua visão definitivamente comprometida.
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ção visual e na interferência sobre o tráfego urbano no mínimo, 10% das vagas para o trabalho em câ-
e rodoviário que tais meios poderão propiciar, se uti- maras escuras.
lizados inadequadamente. Para tal, estabelecemos Art. 2º Os deficientes visuais devem cumprir as
distância mínima entre os painés ao longo de um flu- demais exigências legais para o exercício da ativida-
xo de tráfego e condicionamos a licença para a sua de prevista no art. 1º
colocação a um exame, por parte da autoridade pú- Art. 3º Cabe às instâncias gestoras do Sistema
blica, das suas implicações sobre os moradores nas Único de Saúde - SUS, em cada esfera de Governo,
áreas próximas ao dispositivo. a fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei.

Em relação à propaganda veiculada, buscamos Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
criar condições similares às da Lei nº 9.294, de 15 publicação.
de julho de 1996, que dispõe sobre a propaganda Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
dos produtos especificados no § 4º do art. 220 da
Constituição. Aquela lei restringe a propaganda de
agrotóxicos, medicamentos e terapias às revistas
técnicas, de modo que também restringimos a sua
veiculação nos painéis eletrônicos.

Esperamos, com esta proposta, regular esse
emergente setor da publicidade brasileira e conta
mos com o necessário apoio de nossos Pares para
assegurar a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Ricardo Izar.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N.º 2.655, DE 1997

(Do Sr. Ricardo Izar)

Requer informações ao Senhor Mi
nistro da Fazenda.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.ª, com base no art. 50, § 2º,

da Constituição Federal, e no art. 115, inciso I, do
Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solici
tadas informações ao Senhor Ministro da Fazenda,
no sentido de informar a esta Casa qual ou quais as
razões por que modificação da legislação do imposto
de renda não mais permite sejam deduzidas doaçõ
es às entidades filantrópicas.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Ricardo Izar.

PROJETO DE LEI N.º 3.491, DE 1997
(Do Sr. Gerson Peres)

Dispõe sobre a obrigatoriedade das
unidades da rede de serviços do Sistema
Único de Saúde reservarem, para os defi
cientes visuais, no mínimo, 10% das va
gas para o trabalho nas câmaras escuras
do setor de Radiologia.

O Congresso Nacional decreta,
Artj: 1Q As unidades do Sistema Único de Saú

de - sLJs, que disponham de serviços de radiologia
ficam obrigadas a reservar para deficientes visuais,



Justificação

A lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de família possui inescondível caráter protecio
nista, revelando a nítida intenção do legislador de
preservar a residência familiar.

Entendemos que essa lei pode ser aperfeiçoa
da, tornando-se, dessarte, ainda mais cuidadosa.

Ocorre que, não raro, os pais (ou um deles) ofere
cem o bem de família como garantia real, sob a forma
de hipoteca, a fim de tomarem recursos para diversas fi
nalidades - nem sempre, diga-se, voltadas para o bene
fício de toda a família. Na hipótese de a dívida não ser
saldada, a hipoteca pode ser executada, não gozando o
bem imóvel, então, da garantia da impenhorabilidade.

Isto representa um grande risco para a pessoa
dos filhos menores do casal, que podem experimen
tar o dissabor de ver executado o imóvel em que re
sidem, por um ato irresponsável de quem deveria
por eles velar. Nada mais justo, portanto, e em con
sonância com o espírito da Lei nº 8.009, do que ve
dar o oferecimento do bem em garantia, enquanto os
filhos do casal forem menores de dezoito anos.

Contamos com o esclarecido àpoio de nossos
ilustres pares para a aprovação deste importante
projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Silas Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de mar

ço de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 3º .
Parágrafo único. O imóvel não poderá

ser oferecido como garantia real (inciso V)
quando o casal, ou a entidade familiar, tiver
filhos menores de dezoito anos de idade."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI Nº 3.492, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Determina sobre o limite de veloci
dade nas rodovias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Onde não existir sinalização regulamen

tadora, a velocidade máxima permitida nas rodovias
será de 120 (cento e vinte) quilômetros por hora.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Os atuais limites de velocidade para as rodo
vias, impostos pelo vigente Código Nacional de
Trânsito, e que autorizam um máximo de oitenta qui
lômetros por hora em vias de trânsito rápido, encon
tram-se totalmente superados em face dos progres
sos técnicos absorvidos tanto pela indústria automo
bilística como pela engenharia viária e de tráfego.

Com efeito, temos hoje veículos dotados de
sistemas de segurança, como os de freio e de esta
bilidade, capazes de permitir o desenvolvimento de
maiores velocidades, sem risco. As nossas rodovias,
por sua vez, são projetadas, pavimentadas e possí
veis de serem sinalizadas dentro dos melhores parâ
metros de segurança e conforto para o deslocamen
to de qualquer tipo de veículo e suas diferentes exi
gências, notadamente para a execução de mano
bras que exigem maiores cuidados como as ultra
passagens. Não há por que, então, ficarmos amarra
dos a uma velocidade inferior a que as capacidades
da via e do veículo podem permitir. Tal limitação já
foi devidamente superada em alguns países da Eu
ropa e nos Estados Unidos, onde para algumas auto
estradas não mais se exige limite de velocidade.

O projeto de lei que ora apresento vem mod
ernizar o Código de Trânsito. A proposição em pauta
não é irrestrita. Sabiamente ela limita-se, antes de
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Esta medida integra-se a inúmeras outras ini- tudo, à existência de sinalização, que deverá ser
ciativas, que visam reduzir a nossa lamentável reali- orientadora da velocidade possível de ser desenvol-
dade de desvalorização dos deficientes. Inscreve-se vida conforme o traçado, as condições topográficas,
no rol de propostas direcionadas a quebrar o cliente- a conservação geral da via e, até, o uso e tipo de
lismo e criar meios para que os deficientes deixem ocupação marginais a ela.
de ser tratados como cidadãos de segunda classe e Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. -
possam, com seu trabalho, contribuir efetivamente Deputado Silas Brasileiro.
para a construção de uma sociedade mais justa. PROJETO DE LEI NS! 3.493, DE 1997

diante do exposto, conclamamos os ilustres (Do Sr. Silas Brasileiro)
Pares a aprovarem este projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. - Acrescenta dispositivo à Lei nº
Deputado Gerson Peres. 8.009, de 29 de março de 1990, que "dis

põe sobre a impenhorabilidade do bem
de família".



Art. 21. Nenhuma aeronave transporta
rá explosivos, munições, ou quaisquer ou
tros objetos ou substâncias consideradas
perigosas para a segurança pública, da pró
pria aeronave ou de seus ocupantes.

§ 1º O embarque de material bélico
inerte e de equipamentos aerofotogramétri
cos ou de prospecção dependerá de autori
zação específica da Polícia Federal ou da
Polícia Civil, conforme o caso.

§ 2º O embarque de aparelhos fotográ
ficos, cinematográficos, eletrônicos ou nu
cleares, a bordo de aeronave, será impedido
pela fiscalização de embarque quando a se
gurança da navegação aérea ou o interesse
público assim o exigir.

§ 3º A autoridade aeroportuária deter
minará e fiscalizará a divulgação eficaz das
vedações mencionadas neste artigo aos
usuários do transporte aéreo, bem como dos
respectivos critérios de aplicação.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justifioação

Fatos lamentáveis da 'experiência recente têm
demonstrado flagrantes falhas de segurança nas
aeronaves civis em vôo sobre o território nacional,
decorrentes especialmente do controle insuficiente
da carga a ser transportada.

Entendemos que tal ineficiência da fiscalização
de embarque resulta de evidentes falhas da legisla
ção vigente, particularmente no art. 21 do Código
Brasileiro de Aeronáutica. Esse dispositivo é incon
clusivo ao determinar a proibição de ingresso a bor
do de armas municiadas, material bélico, explosivos,

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam limitadas em 20% (vinte por cen

to) do valor total arrecadado as despesas com publi
cidade, mídia, produção e com a operação e admi
nistração por pessoa jurídica para tanto contratada
ou conveniada, nos sorteios realizados por instituiçõ
es que se dedicam a atividades filantrópicas, divul
gados pelas empresas de televisão e concorridos
mediante ligações telefônicas.

Parágrafo único. Não se inclui na limitação aci
ma o valor correspondente aos prêmios sorteados.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua pu
blicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A legislação prevê a realização de sorteios
com vista a distribuição gratuita ou onerosa de prê
mios.'lntegram a distribuição onerosa de prêmios,
entre outros, os sorteios divulgados pela emissora
de televisão e concorridos através de chamadas te
lefônica como prefixo 0900.

Estes sórteios, cuja realização é facultada às
entidades que \Si..e dedicam às atividades filantrópi
cas, encontram~l;>e regulamentados pela Portaria
nº 413, de 19 de maio de 1997, do Ministério da
Justiça.

Ali é admitida a realização de despesas com
a mídia, publicidade operação, administração etc.,
desses sorteios, sem, contudo, estabelecer um limite.

Isto vem distorcendo a benéfica finalidade des
ses sorteios, uma vez que, sem limite, custos exces
sivos, principalmente os relativos a sua divulgação

:lS emissoras de televisão, têm concorrido para da
,osa redução da arrecadação líquida dos menciona

dos sorteios, conseqüentemente com prejuízo para
as atividades filantrópicas das empresas autorizadas
a ,esta exploração.

Nosso projeto, portanto, pretende estabelecer
um percentual máximo para estes gastos, em função
da arrecadação bruta, o qual, sem prejudicar os ga
nhos de todos quantos participem da realização dos
sorteios, garantirá, no nosso entender, o principal:
recursos suficientes às atividades das instituições fi
lantrópicas.
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PROJETO D~ LEI N.93.494, DE 1997 Contamos com o apoio de nossos pares a este
(Do Sr, Silas Brasileiro) projeto.

Limita as despesas nos sorteios Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. -
~~i,,, í:ele~;isao. Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N.9 3.495, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Altera a redação do art. 21 da Lei
n.2 7.565/86 (Código Brasileiro de Aero
náutica), dispondo sobre o transporte de
materiais perigosos em aeronaves civis.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 21, da Lei n.º 7.565, de 19 de de

zembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte re
dação:



Justificação

A maioria dos países em todo o mundo, inclusi
ve os mais ricos e desenvolvidos como a França, In
glaterra e Estados Unidos, oferecem aos produtores
rurais variadas espécies de incentivos, como apoio
técnico, financiamentos e juros baixos e a longo pra
zo, garantia de preços mínimos, proteção contra
concorrência desleal de produtos estrangeiros e sig
nificativos benefícios de natureza tributária.

O retorno decorrente desse amplo leque de
concessões é compensador: safras abundantes;
produtos agropecuários de alta qualidade e a preços
acessíveis à população e competitivos no mercado
externo; e manutenção do homem no campo, evitan
do-se as migrações, o inchaço dos grandes centros
e os problemas sociais disso resultantes.

O Brasil tem grande potencial agrícola e carece
de mecanismos que incentivem a atividade e redu
zam os altos custos suportados pelo setor.

Por essas razões é que propomos, no presente
projeto de lei, isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados e do Imposto de Importação inciden
tes sobre máquinas e implementos agrícolas.

Tendo em vista o grande alcance social e eco
nômico da proposta, esperamos contar com o apoio
de nossos eminentes pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Deputado Silas Brasileiro.

PROJETO DE LEI N.!! 3.497, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Proíbe a venda de bebida alcoólica
nos estádios desportivos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedada a venda de bebida alcoólica

dentro de estádios ou ginásios desportivos e a 300
(trezentos) metros de onde estiverem instalados.

Pena - detenção, de três a seis meses e multa.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O aumento da violência nos estádios desporti
vos, principalmente os de futebol, é uma das gran
des preocupações da sociedade moderna.

PROJETO DE LEI N.!! 3.496, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do
Imposto de Importação (11) às máquinas e
implementos agrícolas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As máquinas e implementos utilizados

na agricultura, pecuária e atividades afins, de fabri
cação nacional ou importadas sem similar nacional,
ficam isentos:

I - do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI); e

11 - do Imposto de Importação, quando for o
caso.

Parágrafo único. As partes e peças separadas
destinadas às máquinas e implementos de que trata
este artigo são também abrangidas pela isenção.

Art. 2º São asseguradas a manutenção e a uti
lização dos créditos do IPI, relativos a matérias-pri-
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ou quaisquer outros objetosõa-substâncias conside- mas, produtos intermediários e material ae embala-
radas perigosas para a segurança pública, da pró- gem, efetivamente ,utilizados na industrialização dos
pria aeronave ou de seus ocupantes. bens referidos no artigo anterior.

A expressão autorização especial de órgão Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
competente, no caput do artigo, é vaga, não escla- publicação.
recendo a extensão dessa autorização, nem definin
do quem é competente para exará-Ia; a faculdade
poderá ser impedido, no parágrafo único, não infor
ma quais os critérios a serem seguidos pelo agente
em sua decisão de impedir. nem tampouco define
quem é esse agente.

A imprecisão do texto da norma vigente esten
de seus efeitos perniciosos em três planos de rele
vante importância: a insegurança para os passagei
ros, tripulação e aeronave, decorrente dos riscos re
sultantes de cargas perigosas indevidamente trans
portadas; a ineficácia da atividade dos agentes de
fiscalização de embarque, devida a inexistência de
critérios definidos e pertinentes à matéria; o desne
cessário constrangimento imposto aos passageiros,
que, à falta de normas claras acerca de seus direitos
e restrições, ficam sujeitos ao arbítrio dos agentes
da fiscalização de embarque e a eventuais danos
morais e materiais.

Em face do exposto, apresentamos a esta
Casa iniciativa de nossa autoria, com a qual espera
mos corrigir as falhas apontadas e estar contribuindo
efetivamente para o aperfeiçoamento do ordena
mento jurídico federal.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Silas Brasileiro.



INDICAÇÃO N.Q 945, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Sugere ao Ministro da Saúde a libe
ração de mais recursos para a área cirúr
gica, visando desenvolvimento de novas
técnicas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei

vindicar o seguinte:
O campo cirúrgico em nosso País já demons

trou inúmeras vezes seu potencial apresentando-se
com destaque em todo o mundo em diversas de
suas especialidades.

Mostrou que se estimulado pode elevar a quali
dade de nossas práticas a níveis de primeiro mundo.

As grandes dificuldades de financiamento da
Saúde, no entanto, têm provocado importantes prejuí
zos na evolução dos procedimentos cirúrgicos. Apenas
algumas poucas áreas ou instituições têm conseguido
verbas para promover o desenvolvimento de novas
técnicas e qualificação de pessoal, a maioria mal
tem conseguido meios para a própria manutenção.

São indiscutíveis os benefícios gerados pelo
aperfeiçoamento das atividades na área cirúrgica. Di
minuem-se, os riscos para os' pacientes e ampliam-se
as possibilidades de sucesso. Ademais, com freqüên
cia, promovem uma relevante redução do tempo de
internação e evitam o retorno do paciente ao sistema
de saúde. Sem dúvida, contribuem de forma subs
tancial para a diminuição dos custos dos serviços.

Diante do exposto, sugerimos a liberação de
recursos específicos para a área cirúrgica, visando a
estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas
técnicas e procedimentos. '

PROJETO DE LEI N.2 3.498, DE 1997
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Proíbe a utilização da Internet para
divulgação de material pornográfico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Constitui crime tornar disponível material

pornográfico na Rede de Computadores Internet.
Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)

anos e multa.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Nos últimos dois anos expandiu-se de forma
explosiva o uso da Internet no Brasil. Milhares de fa
mílias possuem, em suas casas, microcomputadores
que permitem, a todos os seus membros, conectar
se com o mundo, enviar mensagens a correspon
dentes do outro lado do Planeta, efetuar visitas vir
tuais a museus e bibliotecas e discutir os mais diver
sos assuntos de interesse da humanidade. Todas
estas facilidades abrem caminho para a melhoria da
educação e para o aumento da cultura dos povos.

Entretanto, muitas pessoas vêem neste novo
meio de comunicação o veículo ideal para difundir
material pornográfico, atingindo de forma danosa
nossas crianças e nossos adolescentes.

Em todo o mundo, debatem-se soluções para
este problema. As autoridades européias procuram
tomar medidas para combater essa prática. Os Esta
dos Unidos, em 1996, aprovaram lei <-> o Commu
nication Decency Act <-> que estipulou penas seve-
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Muitas pessoas têm se afastado desses espetá ras a quem colocasse material pornográfico na Int:;;r-
culos temendo os conflitos que, não raro, têm termi- net.· Apesar da Suprema Corte caracterizá-Ia recen-
nado em ferimentos graves, e até em mortes. temente como inconstitucional, ficou demonstrada a

Fica, assim, uma grande parcela da população preocupação da sociedade e das autoridades norte-
privada de um lazer dos mais legítimos. americanas em coibir esses procedimentos nefastos.

Para toda essa violência não temos dúvida que Este Projeto de lei que apresento procura, de
muito contribui o consumo desenfreado de bebidas forma objetiva, coibir o mau uso da Rede Mundial e
alcoólicas atualmente vendidas livremente dentro e proteger nossa juventude. As sanções que prevêm
fora dos campos desportivos. para os infratores se coadunam com as previstas em

A única maneira de impedir o consumo exces- nossa legislação penal para crimes análogos, perpe-
sivo de bebidas alcoólicas, cremos, é proibindo sua trados através de outros meios de comunicação.
comercialização dentro dos estádios e em suas ime- Neste sentido, apelo aos nobres pares que
diações. aprovem esta proposição para que limitemos de for-

Assim, estamos propondo o presente Projeto ma construtiva o uso da Internet em nosso País, evi-
de Lei com esse intuito e contamos com o apoio de tando prejuízo à educação dos jovens.
nossos ilustres pares no sentido de sua aprovação. Sala das Sessões, de de 1997. - Deputado

Sala das Sessões, em 13 de agosto de 1997. - Silas Brasileiro.
Deputado Silas Brasileiro.



Solicita informações, ao Ministério
da Cultura em relação à posição desse
órgão referente à obrigatoriedade de exi
bição de curtas-metragens, prevista nos
arts. 13 e 14 da Lei n.!! 6.281, de 9 de de
zembro de 1975, à aplicação e fiscaliza
ção do dispositivo legal mencionado.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex.ª, com base no art. 50, 2º, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 115,
inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Es
tado da Cultura, no sentido de prestar a esta Casa
os esclarecimentos abaixo especificados:

a) A Lei n.º 6.281, de 9 de dezembro de 1975,
foi parcialmente alterada por legislação posterior,
não havendo aparentemente, todavia, qualquer dis
positivo que expressamente revogue os arts. 13 e 14
da mencionada lei. Esse Ministério considera em vi
gor ou revogados os mencionados dispositivos?

b) Na hipótese desse Ministério considerá-los
revogados, solicito sejam detalhadamente informa
dos quais os dispositivos legais posteriores que te
riam derrogado os dois artigos mencionados (arts.
13 e 14, da Lei n.º 6.802, de 9 dezembro de 1975).

c) Na hipótese de serem considerados vigen
tes os dois artigos mencionados, qual o órgão que,
em substituição ao extinto Conselho Nacional de Ci
nema - CONCINE, vem fiscalizando a exibição ob
rigatória de curtas-metragens de natureza cultural,
técnica, científica ou informativa, quando da exibição
de filme estrangeiro nas salas de projeção nacionais?

d) Qual a política de incentivo à produção e
exibição de curtas-metragens que vem sendo adota
da por esse Ministério?

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997.
Deputada Esther Grossl.

PROJETO DE LEI N.Q 3.499, DE 1997
(Da Sr.ª Maria Laura)

Revoga o art. 29 e seu parágrafo da
Lei n. 5.553, de 6 de dezembro de 196B,
que dispõe sobre a apresentação e uso
de documentos de identificação pessoal.
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Sala das Sessões, de 1997. - Deputado Silas riar. Em face do exposto e no legítimo direito de fis-
Brasileiro. calizar, requeiro as informações acima.

REQUERIMENTO Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. - Ci-
(Do Sr. Silas Brasileiro) dinha Campos, Deputada Federal.

Requer o envio de Indicação ao Mi- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
nistério da Saúde, relativa à liberação de N.!! 2.657, DE 1997
mais recursos para a área cirurgica, visan- (Da Sr.ª Esther Grossi)
do o desenvolvimento de novas ténicas.

Justificação

No dia 7 de agosto de 1997, em uma coluna do
Jornal do Brasil, constava a informação de que
aconteceria um show com artistas brasileiros, em
Tóquio, no Japão, para o lançamento de um plano
de aposentadoria aos brasileiros que vivem no exte-

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência. seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo a liberação
de mais recursos para a área cirúrgica, pelo Ministé
rio da Saúde. visando o desenvolvimento de novas
técnicqs. --

SaIa das Sessões, em 13 de agosto de 1997.
Deputado Silas Brasileiro.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N.!! 2.656 DE 1997

Requer informações sobre show ou
espetáculo realizado em Tóquio no Japão.

Autora: Deputada Cidinha Campos
Destinatário: Exm.º Sr. Ministro de

Estado da Previdência e Assistência Social.

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, <185> 2º da Consti
tuição Federal e do art. 115, inciso I do Regimento
Interno, requerer o que segue:

Se foi realizado, no mês de julho deste ano, al
gum show ou espetáculo na cidade de Tóquio no
Japão, patrocinado pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social. Em caso positivo, requer ainda
as seguintes informações:

1 - local onde foi realizado e qual o objetivo do
evento;

2 - quais os artistas que se apresentaram e
quanto receberam individualmente;

3 - valor gasto com transporte aéreo e o total de
diárias dispensadas com a hospedagem de cada um;

4 - nome de servidores ou funcionários que te
nham viajado para o evento;

5 - valor total gasto com o evento e a origem
dos recursos.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É revogado o art. 2º da Lei n.º 5.553, de

6 de dezembro de 1968.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O art. 1º da Lei n.º 5.553, de 6 de dezembro
de 1968, proíbe a retenção de qualquer documento
de identificação pessoal, ainda que apresentado por
fotocópia autenticada ou pública-forma.

No entanto, o art. 2º desta mesma lei permite a
retenção desses documentos para a extração de da
dos com a finalidade de realização de determinado
ato. Apenas estabelece o prazo máximo de cinco
dias para a devolução do documento.

Esse artigo, além de ser incompatível com o
anterior, abre uma brecha na lei, a qual permite, na
prática, que a retenção se dê. É o que vemos em
inúmeras repartições públicas e até em condomínios
residenciais.

O documento exigido deve, apenas, ser apre
sentado e os seus dados copiados na hora, quando
isso for necessário.

Mas o documento deve, sempre, ser imediata
mente devolvido.

No sentido de aperfeiçoar a Lei n.º 5.553, de
1968, estamos apresentando a presente proposição
e contamos com o apoio dos nossos ilustres pares
para que seja aprovada.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputada Maria Laura.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.658 DE 1997

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Indústria, Comércio e Turismo sobre
procedimentos adotados para a conces
são de prazos para o pagamento de contra
tos de importação de algodão em pluma.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e parágrafo 2º,
e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vos
sa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Indústria, Comércio e Turismo, pelo Gabinete Civil
da Presidência da República, o seguinte Pedido de
Informações.

Com o objetivo de equilibrar a Balança Comer
ciai, o Governo Federal editou Medida Provisória, Ii-

mitando os financiamentos de determinadas importa
ções, apenas as que tenham prazos superiore~ a
360 dias, impondo, ainda a conversão obrigatória
para pagamento a vista dos financiamentos contrata
dos a prazos inferiores.

Os setores que se sentiram prejudicados, den
tre eles os importadores/consumidores de algodão
em pluma (matéria prima) tentaram, sem sucesso
abrandar esta Medida, que, sem dúvida, defenderia
os mais legítimos interesses dos produtores nacio
nais de algodão.

No entanto, há informações seguras de que,
para contornar as determinações contidas na Medi
da Provisória, esses setores negociaram seus con
tratos em vigor, os em andamento e os recém-reali
zados, para financiamentos com 365 dias, tomando
aquela determinação absolutamente inócua, e com o
conhecimento do Banco Central do Brasil e também
da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da
Indústria Comércio e Turismo.

Diante do exposto, julgo necessário contar com
as seguintes informações:

a) esclarecimentos sobre as ocorrências nas
recentes importações de algodão, registradas desde
30 dias antes da edição da Medida Provisória, até a
presente data;

b) relação de volumes contratados e respecti
vos preços negociados, prazos contratuais e portos
de entrada da mercadoria contratada;

c) medidas adotadas pelo Ministério da Indús
tria, Comércio e Turismo com vistas a adoção de
restrições quanto à concessão de prazoS' adicionais
às operações de importação já contratadas.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Roberto Pessoa.

PROJETO DE LEI NQ 3.500, DE 1997
(Da Sr.ª Teima de Souza)

Institui a "Semana Nacional de Com
bate e Prevenção ao Câncer de Próstata".

Art. 1º É instituída, nos termos desta lei, a "Se
mana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer
de Próstata", com campanha institucional desenvol
vida a partir de 27 de novembro (Dia Nacional de
Combate ao Câncer), com duração de uma semana.

Art. 2º A organização e implementação da "Se
mana Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer
de Próstata" ficará a cargo do Ministério da Saúde.

Art. 3º Entende-se como "Semana Nacional de
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata" as
seguintes atividades:
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Campanha Institucional nos meios de comuni- câncer mais comum e o segundo em número de
cação, com mensagens sobre o que é o Câncer de mortes, só perdendo para o câncer de pulmão.
Próstata e suas formas de prevenção; Nos Estados Unidos, onde a questão do enve-

Parcerias com as Secretarias Estaduais e Mu- Ihecimento da população não é fato novo, o câncer
nicipais de Saúde, colocando-se à disposição da po- de próstata é tratado como caso de saúde pública, a
pulação masculina, acima de 50 anos, exames gra- ponto do governo dedicar-se uma "Semana Nacio-
tuitos para a prevenção ao Câncer de Próstata; nal" e convidar todos os homens acima de cinqüenta

Parcerias com Universidades, sociedades civis anos a fazer, gratuitamente, um exame de toque re-
organizadas e Sindicatos, organizando-se durante a tal e o teste de PSA (Antígeno Prostático), teste este
"Semana Nacional de Combate e Prevenção ao feito através de um exame de sangue simples. Com
Câncer de Próstata" debates e palestras sobre a os dois exames é possível detectar a doenças ainda
doença e as formas de combate e prevenção; em seu início e combatê-Ia eficazmente, que é o que

Inserções nos meios de comunicação, ao longo se deseja. Como todo o câncer, se detectado no iní-
do ano, de mensagens sobre prevenção ao Câncer cio, tem grandes chances de ser erradicado. Em es-
de Próstata a partir da Campanha desenvolvida na tágios avançados, os tratamentos praticamente não
"Semana Nacional de Combate e Prevenção ao surtem efeitos.
Câncer de Próstata"; Mesmo assim, nos Estados Unidos, em 1995,

Outros atos de procedimentos lícitos e úteis estima-se que tenha havido 244.000 novos casos de
para a consecução dos objetivos desta instituição. câncer de próstata. Calcula-se que, nesse mesmo

Art. 4º O órgão responsável pela realização da ano, cerca de 40.000 pessoas tenham morrido de
"Semana Nacional de Combate e Prevenção ao câncer. Os dados são da American Cancer Society
Câncer de próstata" estenderá as ações deste even- Publica.
to a todo Território Nacional, podendo, para tanto, O câncer de próstata é mais comum do que se
celebrar convênios e acordos com órgãos congêne- pode imaginar. Em estudo feito pelo brasileiro José
res públicos e privados, e, especialmente, com as Edson Pontes, professor titular de Urologia da Way-
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. ne State University, em Oetroit, ficou provado que

Art. 5º A organização da "Semana Nacional de 40% dos homens acima dos 50 anos têm a doença
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata" será sem que ela se desenvolva. Porém, cerca de 8%
objeto de ato de regulamentação própria a ser expe- dos homens terão o chamado tumor clinicamente
dido pelo Poder Executivo, no prazo de 60 (sessen- significativo e 3% morrerão em decorrência dele.
ta) dias a contar da data da publicação desta Lei. Para se saber se alguém está na faixa dos 40% ou

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua nos 8% ou mesmo nos 3%, somente os exames é
publicação. que poderão dizer.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Recentemente, o câncer de próstata ganhou

Justificação notoriedade quando duas pessoas públicas, dois po-
A população brasileira alcança, cada vez mais, líticos renomados - do PPB e do PMOB - revelaram

longevidade, conforme os últimos dados estatísticos. que eram portadores da doença. No caso de ambos
Se de um lado, isso representa que a expectativa de por ter sido a doença diagnosticada a tempo, estão-
vida do brasileiro ampiiou-se, também significa que se recuperando bem. Ou:ra pessoa pública portado-
doenças referentes à Terceira Idade são cada vez ra de câncer de próstata, e que não teve tanta sorte,
mais comuns, necessitando uma atenção maior por foi o ex-presidente francês François Mitterrand, que
parte do Governo. morreu aos 79 anos em função da doença. Mitter-

Entre as doenças típicas da Terceira Idade, rand só teve seu caso detectado quando ele se pas-
uma que tem se destacado é o câncer de próstata. sou a se queixar de dores nas costas e nas pernas.
Os números são alarmantes para cada 100 mil habi- Nesse caso, a metástase já tinha alcançado os os-
tantes há 22 casos de câncer de próstata. Nos ho- sos da coluna, lamentavelmente.
mens com mais de 65 anos, a incidência aumenta Os dados mostram que a melhor arma para o
para 220 casos. Esses números são referentes a es- combate ao câncer de próstata, assim com os outros
tatísticas realizadas no Estado de São Paulo nos vários tipos de câncer, é a informação, No caso do
dois últimos anos. Outros números mostram que um câncer de próstata, a informação mais do que ne-
a cada doze homens terá câncer de próstata no de- cessária, é fundamental, pois dada a forma de um
correr da vida e que este hoje é, entre os homens, o dos exames que diagnosticam a existência ou não
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da doença - o exame de toque retal - é possível se
encontrar resistência nas mais variadas faixas de
renda e instrução à sua prevenção.

O machismo unido à desinformação é um ver
dadeiro repelente para o mundo masculino a comba
ter uma doença que está matando mais a cada dia.
Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que
apenas 5% dos homens acima dos 50 anos têm feito
o PSA no país. Como já mencionamos, o PSA é um
exame de sangue. Se apenas 5% fizeram este exa
me de sangue, que, diga-se de passagem, não é
nada constrangedor,. podemos imaginar o percentual
de homens que fizeram o exame de toque, mais sim
'ples, e rápido, porém, mais constrangedor e inibidor.

O Instituto Nacional do Câncer dos EUA reco
menda que os dois exames (PSA e toque retal) se
jam feitos a partir dos 40 anos por homens com an
tecedentes familiares, e a partir dos 50 anos para os
demais. Os exames deverão ser anuais.

O País já tem experiências em campanhas so
bre o combate ao câncer, especialmente os relacio
nados à mulheres, como é o caso da campanha do
combate ao câncer de mama. Nesse sentido uma

. vez que a incidência do câncer de próstata cada vez
aumenta mais na população masculina, o Projeto de
Lei que ora propomos pretende criar a "Semana Na
cional de Combate e Prevenção ao Câncer de Prós
tata·, com as seguintes sugestões ao Ministério da
Saúde:

1 - Institucionalização da ·Semana Nacional de
Combate e Prevenção ao Câncer de Próstata", com
inserções na mídia de procedimentos para a pre
venção dos perigos que o homem corre com esta
doença;

2 - Durante a Semana Nacional, a rede de
saúde estaria fazendo os exames de toque e de
PSA gratuitamente, com especialistas orientando
caso a caso os homens consultados. Palestras e de
bates sobre o assunto seriam levados à sociedade
em parcerias com as comunidades organizadas,
Universidades e Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde;

3 - Como ocorre com o câncer de mama, ao
longo do ano, o Ministério da Saúde faria campanha
na mídia em horário nobre, sobre o câncer de prós
tata, sendo que, na "Semana de Combate e Preven
ção ao Câncer de Próstata", essa campanha seria
intensificada.

Em Santos, um exemplo desse tipo ocorreu du
rante os dias 4 a 8 de agosto, na chamada I Semana
de Saúde do Homem, onde entre outras, a questão
do câncer de próstata foi colocada. Outro exemplo

que citamos como contribuição à informação sobre a
doença são as várias matérias sobre o câncer de
próstata que são publicadas nos mais variados jor
nais e revistas, como é o caso da revista Exame, de
5 de junho de 1996, que fez excelente reportagem
referente ao assunto e da qual extraímos vários da
dos que acima citamos. A Internet é outra grande
aliada na divulgação de informações sobre o câncer
de próstata, com alguns sites destinados exclusiva
mente à Urologia e, conseqüentemente, ao câncer
de próstata. Apesar dos exemplos, é preciso ação e
agressividade maiores, pois nesse caso, com toda
certeza, é melhor prevenir do que remediar.

Esta, a solidariedade das mulheres que já en
frentam corajosamente o câncer de mama, em rela
ção aos homens que não podem sucumbir ao câncer
de próstata por constrangimento e desinformação.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 1997. 
Deputada Teima de Souza, PT-SP.

INDICAÇÃO Nº 946, DE 1997
(Do Sr. Renato Johnsson)

Sugere ao Ministério da Agricultura
e do Abastecimento a inclusão da man
dioca como produto de opção do mutuá
rio de crédito rural, para efeito de equiva
lência em produto, no alongamento das
dívidas permitido pela Lei nº 9.138, de 29
11-95.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura
e do Abastecimento

Nos termos do art. 113, Inciso I e § 1º do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sugiro ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento que
providencie a elaboração de voto ao Conselho Mo
netário Nacional, objetivando modificar o texto do In
ciso VI do Art. 6º da Resolução nº 2.238, de 31 de
janeiro de 1996, de modo a incluir a mandioca na lis
ta de produtos pelos quais o mutuário poderá optar,
para efeito de cálculo da equivalência em produto,
quando da renegociação amparada pela Lei nº
9.138, de 29 de novembro de 1995 e o texto da Alí
nea (c) do Inciso 111 do Art. 2º da Resolução nº
2.279, de 22 de maio de 1996, para permitir que os
mutuários possam substituir por mandioca o produto
escolhido na repactuação de seus débitos.

A Lei 9.138, conhecida como Lei da Securitiza
ção prevê que os débitos renegociados, além de pa
garem juros de 3% ao ano, conterão cláusulas de
equivalência em produto e estabelece que o Conse
lho Monetário Nacional definiria quais os produtos



REQUERIMENTO
(Do Sr. Renato Johnsson)

Requer o encaminhamento, ao Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimen
to, da Indicação em anexo, sugerindo a
inclusão da mandioca como produto pas
sível de opção, pelos mutuários de Crédi
to Rural, para efeito de cálculo da equi
valência em produto, nas operações de
alongamento de prazos, amparadas pela
Lei nº 9.138, de 29/11/95.

Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 113, inciso I e § 1Q do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a inclu
são da mandioca como produto passível de opção,
pelos mutuários de Crédito Rural, para efeito de cál
culo da equivalência em produto, nas operações de
alongamento de prazos, amparadas pela Lei nQ

9.138, de 29/11/95.
Sala das Sessões, 13 agosto de 1997. Deputa

do Renato Johnsson.

IIArt. 6Q
.

VI - na data da formalização do alon
gamento, o mutuário pode optar por um ou
dois dos seguintes produtos básicos inte
grantes da Política de Garantia de Preços
Mínimos (PGPM): algodão, arroz, milho, soja
e trigo, desde que o produtor tenha explora
do, nos últimos três anos, os produtos esco
lhidos;

VII - na hipótese de o mutuário se de
dicar à exploração de outras atividades
agropecuárias, relativas a produtos não es
pecificados no inciso anterior, sua opção,
para efeito de equivalência, fica restrita a mi
lho ou soja. 11

Dessa forma, os produtores de outros produ
tos, não listados no Inciso VI, só puderam lIindexarll

seus débitos a milho ou soja.
Ocorre que a variação de preços do que é pro

duzido pelo mutuário é que condiciona sua renda.
Assim, os produtores de mandioca têm sua

renda condicionada à flutuação do preço da mandio
ca e deparam-se (ou deparar-se-ão, ao longo dos
próximos sete anos, prazo da securitização) com si
tuações de elevação dos preços do milho ou da soja
(e conseqüente aumento de seus débitos securitiza
dos) em nível superior à flutuação dos preços da
mandioca.

Disso decorre ou decorrerá natural prejuízo ao
produtor e o aumento de seu endividamento, num
flagrante processo perverso de inviabilização econô
mica.

A ideologia que informa o processo de equiva
lência em produto é, exatamente, a de assegurar a
variação dos débitos do produtor a taxas, no máxi
mo, iguais à variação dos preços de seus produtos,
ou seja, criar a moeda própria do produtor: "tantos
kg de. soja, tantos sacos de milho, tantas cabeças de
gado", para entendimento e pagamento de seus dé
bitos.

Não permitir o cálculo dos débitos em equiva
lentes do produto produzido pelo agricultor é - além
de complicar seu raciocínio direto, objetivo, linear 
causar-lhe, eventualmente, prejuízos e ampliação de
seu enQividamento.
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poderiam ser escolhidos pelo mutuário, para serem Isto é mais verdade na medida em que se trata
utilizados naquele cálculo. de produtores de mandioca, produto tipicamente de

Através da Resolução nQ 2.238, o CMN cum- pequenos produtores que produzem, muitas vezes,
priu sua obrigação, definindo, no Art. 6Q

, Inciso VI, in somente esse produto, para venda a f~cularias e se
verbis: viram obrigados a vincular a variação de seus débi

tos securitizados a um produto (milho ou soja) que
não produzem e cujas variações de preço nada sig
nificam para eles, exceto, muitas vezes, a ampliação
da dívida.

Assim sendo, reitero a sugestão no sentido de
que o Ministério da Agricultura e do Abastecimento
prepare sugestão de voto, que possa ser encami
nhada pejo Ministério da Fazenda ao Conselho Mo
netário Nacional, fazendo incluir a mandioca en~re os
produtos que podem ser objeto da opção do mutuá
rio, para efeito da securitização da dívida agrícola.

Importante lembrar que, para completar tal mo
dificação, será necessário que o Conselho Monetário
altere, também, os termos da alínea (c) do Inciso 11I
do Art. 2Q da Resolução nQ 2.279, de 22/5/96, para
permitir que os produtores de mandioca possam
substituir o produto constante da cláusula de equiva
lência de seus contratos de securitização, já que à
época da renegociação era-lhes vedado optar por
esse produto.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Renato Johnsson.



v- a critério das partes, caso o mutuá
rio comprove dificuldades de pagamento de
seu débito nas condições indicadas, o prazo
de vencimento da operação poderá ser es
tendido até o máximo de 12 (doze) anos,
vencendo, a primeira prestação, em 31 de
outubro de 2000;

§ 52 Os saldos devedores apurados,
que se enquadrem no limite de alongamen!o
previsto no § 3º, terão seus vencimentos
alongados pelo prazo mínimo de 8 (oito)
anos, observadas as seguintes condições:

I - prestações anuais, iguais e sucessi
vas, vencendo a primeira em 31 de outubro
de 1998;

VIII - na hipótese de pagamento em
produto, referido no Inciso IV, poderá, a cri
tério do mutuário, ser efetuado pagamento
antecipado, em relação às datas de venci
mento de uma ou mais parcelas, devendo a
instituição financeira proceder ao desconto
correspondente dos juros."

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A edição da Lei n9 9.138 - Lei da Securitização
..:.. em novembro de 1995, representou um importante
passo no sentido do equacionamento do grande en
dividamento em que se encontrava o setor agrope
cuário nacional. Foi ela fruto de profundas negocia
ções mantidas entre os representantes de agriculto
res, o Poder Executivo e o Congresso Nacional, em
especial os parlamentares integrantes da Frente
Parlamentar da Agricultura.

Entretanto, ao fechar-se o acordo do qual re
sultou a Lei da Securitização, já se podia prever,
com absoluta convicção, que ela não representaria a
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PROJETO DE LEI N2 3.501, DE 1997 solução definitiva para o grave problema do passivo
(Do Sr. Renato Johnsson) agrícola. Ela representava, muito mais, um "fôlego"
Dá nova redação ao § 52 do art. 52 da para o agricultor, em diferimento, no tempo, do en-

Lei n29.138, de 29 de novembro de 1995. frentamento da situação de pagar grande volume de
dívida num setor de baixa rentabilidade. Ela permiti-

o Congresso Nacional decreta: ria, desta forma, que o agricultor voltasse a plantar;
Art. 12 O § 59 do Art. 59 da Lei n2 9.138, de 29 dinamizasse a atividade econômica do setor e ge-

de novembro de 1995, passa a vigorar com a se- rasse novas riquezas, assegurando, de outra parte,
guinte redação: o abastecimento nacional.

"Art. 59 Nesse sentido, a securitização vem cumprindo
seu papel.

Entretanto - e exatamente porque a Agricultura
continua desempenhando o papel de "Âncora Verde.~
do Plano Real - aflora, agora, às vésperas do venci
mento da primeira'parcela dos saldos devedores se
curitizados, um fato real: os agricultores, embora o
relativo sucesso da safra 96/97, não obtiveram a es
perada recuperação da renda, em níveis capazes de
permitir-lhes pagar os empréstimos obtidos para a
presente safra (com juros finais elevados, como fru
to da atual política econômica) e, ainda, gerar exce
dente financeiro capaz de permitir o pagamento da
quela primeira parcela.

Isto é mais verdade, ainda, no caso dos agri
cultores que indexaram sua securitização a produtos
de mercado interno, como o milho, o qual continua
com os preços deprimidos.

Em realidade, apenas 1 ano de carência não
foi suficiente para gerar excedentes capazes de
permitir o início de grande passivo securitizado. O
nível de rentabilidade da agricultura - que, como
apontado, continua oferecendo produtos, à indús
tria e aos consumidores, a baixos preços, colabo
rando para a estabilidade da moeda - continua
muito baixo, não ensejando excedentes financei
ros expressivos.

Desta forma, fica patente a necessidade de se
ajustarem os prazos de pagamento previstos origi
nalmente na Lei de Securitização, de forma a dar
novo fôlego ao agricultor e viabilizar, efetivamente, o
pagamento das dívidas acumuladas, o que é propos
to por este Projeto de Lei que altera a Lei nº 9.138.

Da mesma forma, ehtendo importante alterar a
Lei n9 9.138 de forma a permitir que o mutuário, no
caso de pagamento em produto, possa amortizar
suas parcelas antecipadamente, em relação às da
tas de vencimento, já que, uma vez colhida a safra,
não há razão para que ele aguarde, às vezes por
meses, para concretizar o pagamento. A Resolução
do CMN n92.373, de 3/4/97, em seu art. 12, na falta
de disposição legal, limita esta possibilidade em 50%
do valor da parcela.
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Peço, portanto, o apoio do Congresso Nacional
a este Projeto de Lei, que considero de grande rele
vância para o aumento atual do setor agropecuário
brasileiro.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Renato Jonhsson.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Ng 501, DE 1997

(Do Sr. Emerson Olavo Pires e Outros)

Dá nova redação aos incisos VII e
VIII do artigo 49 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Artigo Único. Os incisos VII e VIII do artigo 49
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

VII - fixar idêntica remuneração para
os Deputados Federais e os Senadores, em
cada legislatura, para a subseqüente, facul
tada a alteração de seus critérios de paga
mento durante a legislatura, desde que não se
altere seu valor total, observado o que dispõ
em os arts. 150, 11, 153,111, e 153, § 2º, I;

VIII - Fixar para cada exercício finan
ceiro a remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Minis
tros de Estado, facultada a alteração de
seus critérios de pagamento durante o exer
cício, desde que não se altere seu valor to
tal, observado o que dispõem os arts. 150,
11,153,111, e 153, § 2º I;"

Justificação

O atual texto da Constituição Federal confere
ao Congresso Nacional competência exclusiva para
fixar a remuneração dos Parlamentares para a legis
latura seguinte, bem como a do Presidente e do
Vice-Presidente da República e a dos Ministros de
Estado para o exercício seguinte, não permitindo a
alteração, no curso desses períodos, sequer dos cri
térios; denominação ou forma de pagamento das
parcelas de que se compõem essa remuneração.

.Ocorre que, num momento em que a imagem
do Oongresso Nacional encontra-se desgastada, so
frendo! constantes. ataques através da imprensa, tor
na-selnecessário, a nosso ver, vincular a remunera
ção dos Parlamentares a critérios de produtividade,

de forma a exigir um mínimo de participação nos tra
balhos do Congresso Nacional para que o Deputado
ou Senador seja remunerado com o valor total de
seus subsídios.

Por analogia, a alteração do inciso VIII, que diz
respeito à remuneração dos mais altos cargos do
Poder Executivo, faz-se presente em função da
eventual necessidade de alteração da denominação
ou valor de determinadas parcelas ou gratificações
da remuneração desses cargos, logicamente sem al
teração do valor total, com vistas a evitar compara
ções porventura pleiteadas por servidores, no afã de
aproximar sua remuneração do teto instituído por lei,
ou mesmo burlar essa limitação. ,

Como o que se pretende é basicamente resga-
tar a imagem institucional do Congresso, houve a
preocupação de permitir-se a alteração dos critérios,
sem contudo permitir alteração do valor total da re
muneração, tanto no caso do Poder Legislativo
quanto no do Executivo, ficando estes sujeitos ape
nas aos reajustes gerais dos servidores públicos.

Aprovada a presente Emenda ao texto consti
tucional, poderão ser feitos os ajustes necessários
para que os Parlamentares percebam sua remunera
ção com base em desempenho, evitando a propala
da alcunha de "receber sem trabalhar".

Sala das Sessões, 19 de junho de 1997. - De
putado Emerson Olavo Pires.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Murilo Domingos e outros)

Requer regime de urgência na apre
ciação do Projeto de Lei n!! 4.425, de
1994.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 154 do Regimento Interno,

requeremos regime de urgência na apreciação do
Projeto de Lei nº 4.425, de 1994, PLS 93/93 do Se
nado Federal, que proíoe a exclusão de cobertura de
despesas com tratamento de determinadas doenças
em contratos que asseguram atendimento médico
hospitalar pelas empresas privadas de seguro-saúde
ou assemelhados.

Sala das Sessões, 13 de agosto de 1997. 
Inocêncio Oliveira - Odelmo Leão - Geddel Vieira
Lima - Paulo Heslander - Odelmo Leão.

INDICAÇÃO N!! 947/97

Ao Sr. Presidente da Caixa Econô
mica Federal, Dr. Sérgio Cutolo.

Objetivo: refinanciamento e revisão nos vaia
res dos contratos de habitação do conjunto Vila Ser-



Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I; 116, inciso 11 e
§ 2º, e 60, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia
o seguinte pedido de informações:

Nos últimos tempos, a imprensa tem publicado
com bastante freqüência denúncias envolvendo frau
des no transporte e comercialização de combustí
veis, cometidas pelas empresas distribuidoras que
operam em todo o País.

Basicamente, tais fraudes constituem-se no
passeio por várias unidades da Federação de deter
minados volumes de combustíveis que, na verdade,
jamais teriam sido entregues, mas consumidos na
unidade em que o processo se teria iniciado; tudo
isto com a única finalidade de receber os recursos
destinados a subsidiar o frete de combustíveis no
País, cujo montante mensal beira a expressiva soma
de trezentos milhões de reais, dos quais cerca de
cento e oitenta milhões destinam-se às vinte e nove
companhias distribuidoras atualmente em operação
no Brasil.

Outra possibilidade de fraude a que visam tais
entregas fantasmas de combustíveis é a de se ob
ter a isenção do ICMS constitucionalmente garantida
para operações entre os Estados produtores e os
consumidores de tais produtos, sendo o seu efetivo
consumo realizado nos Estados de origem da produ
ção.

Quanto a esse particular aspecto, uma Comis
são Parlamentar de Inquérito instalada na Assem
bléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vi
sava a estudar as causas de evasão fiscal no reco
lhimento de ICMS nas atividades de distribuição de

(Sr. Deputado Coriolano Sales)

Requer o envio de Indicação ao Sr.
Presidente da Caixa Econômica Federal
reivindicando a redução dos valores das
prestações nos contratos dos mutuários
da Vila Serrana 111 e IV, de Vitória da Con
quista, na Bahia.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 113, Inciso I, parágrafo

1!!, do Regimento da Câmara dos Deputados, re
queirQ a Vossa Excelência que seja enviado ao Se-
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rana 111 e IV, de Vitória da Conquista (BA), de res- nhor Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr.
ponsabilidade da Caixa Econômica Federal. Sérgio Cutolo, a Indicação, em anexo, reivindicando

Justificativa: A Caixa Econômica Federal, em a redução, justa e legítima, dos valores das presta-
Vitória da Conquista, financiou a construção de mais ções nos contratos dos mutuários da Vila Serrana 111
de 1.000 (mil) casas populares no conjunto Vila Ser- e IV, de Vitória da Conquista, na Bahia.
rana (111 e IV), imóveis que foram, quase todos aban- Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
donados em razão do alto valor das prestações e do - Coriolano Sales, Deputado Federal.
desemprego que se elevou bastante no País dimi- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
nuindo, em conseqüência, a renda pessoal dos tra- N!! 2.659, DE 1997
balhadores e dos pequenos e micro empresários,
estes, quase todos, da chamada economia informal. (Do Sr. Salatiel Carvalho)

Hoje, em face da ocupação desses imóveis Solicito o envio ao Sr. Ministro de
(cerca de 1.030), muitos dos quais já em fase de re- Estado de Minas e Energia de pedido de
gularização, prevalece a dificuldade de centenas de informações sobre irregularidades refe-
compradores e ocupantes em assinar contratos no- rentes ao transporte e comercialização de
vos, ou mesmo de permanecer cumprindo o avença- combustíveis no País.
do, frente ao valor da prestação, esta sempre rela
cionada com o poder aquisitivo e a renda do com
prador-poupador.

Trata-se, portanto, de questão social (a habita
ção) que reclama apoio decisivo do governo, que sei
constituir-se elevada preocupação da Caixa Econô
mica Federal. Por outro lado, o poder aquisitivo dos
mutuários ficou extremamente escasso em razão do
desemprego numa cidade que não possui indústria e
mantém sua atividade econômica baseada no co
mércio e na agricultura, ora em dificuldades.

Em face da relevância e da urgência da ques
tão abordada, por intermédio da Mesa da Câmara
dos Deputados, dirijo-me à Superior Administração
da Caixa Econômica Federal, na pessoa do Dr. Sér
gio Cutolo, indicando como absolutamente prioritá
ria a redução do valor das prestações dos mutuários
do ConjuntG Vila Serrana (111 e IV), na cidade de Vi
tória da Conquista (BA), viabilizando o refazimento
dos contratos de mutuários de baixa renda, o que
será de inteira justiça social.

Brasília - DF, 13 de 3.gosto de 1997. - Corio
lano Sales, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
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combustíveis verificou que quando o Estado deixou
de cobrar o imposto das distribuidoras e passou a
fazê-lo diretamente nas refinarias, a arrecadação
equivalente a um período de dez dias saltou de três
milhões de reais para treze milhões de reais!

Em outras vezes, a fraude pode ser mais sutil,
com o transporte efetivamente realizado, mas a volta
do combustível é feita clandestinamente. No entanto,
essa modalidade pode chegar a ser tão aberrante
que ocorrem casos de, em uma cidade com apenas
dois carros, ter sido constatado o recebimento de
milhões de litros de gasolina: ou então, de declara
ções de prazos de entrega, entre duas cidades da
Amazônia, de apenas um dia, quando se sabe que
o prazo normal para a realização de tal viagem é de
dezesseis dias!

Tudo isto ocorre porque o órgão atualmente
responsável pela fiscalização das atividades de dis
tribuição de combustíveis no País, o Departamento
Nacional de Combustíveis (DNC), que sucedeu o
Conselho Nacional de Petróleo (CNP), foi proposital
mente criado com uma estrutura frágil e, aos poucos
foi sendo desmantelado pelo Governo Collor, a fim
de que sua tarefa de fiscalização fosse comprometi
da ou dificultada ao máximo. Assim sendo, chegou
se ao estágio atual, em que há apenas cerca de oi
tenta fiscais para cuidar de mais de vinte e três mil
postos revendedores e cerca de uma centena de ba
ses primárias e secundárias de distribuição de com
bustíveis.

Assim, em virtude da ausência de controle efi
ciente e eficaz por parte do Estado, multiplicaram-se
os grupos de hábeis manipuladores - quase que se
poderia chamá-lo de prestigiadores - das declaraçõ
es de frete de combustíveis e, por conseguinte, res
ponsáveis pelo criminoso desvio, em benefício pró
prio, dos recursos públicos destinados ao subsídio
dessa atividade.

Em face do tamanho descalabro, e em função
do despreparo, do desaparelhamento, mas sobretu
do do desinteresse quase cúmplice dos poderes pú
blicos por assunto tão grave e de tamanha importân
cia para a vida do País, este Deputado vem, na qua
lidade de Relator designado pela Comissão de Mi
nas e Energia desta Casa ao Projeto de Resolução
n.º 110, de 1996, destinado a instituir Comissão Par
lamentar de Inquérito com a finalidade de "apurar e
investigar denúncias de fraudes cometidas por distri
buidoras de combustíveis em prejuízo aos Recursos
Públicos que subsidiam o transporte de combustí
veis, provocando sonegação de impostos e ausência
na arrecadação de tributos relacionados aos Esta-

dos, Municípios e à própria Uniãoll
, e a fim de dar

cumprimento ao inescapável dever do Parlamento
de fiscalizar e controlar todas as ações do governo
do Estado brasileiro no sentido de punir todos aque
les que se comprazem na usurpação do dinheiro pú
blico, encaminhar ao Senhor Ministro de Estado de
Minas e Energia as seguintes indagações:

a) qual o volume mensal, discriminado por Es
tado, de vendas de álcool, gasolina, óleo diesel e ou
tros combustíveis?

b) quais os valores pagos a cada companhia
distribuidora, a título de subsídio de unificação de
preços, relativamente ao óleo diesel, gasolina e ál
cool nos últimos cinco anos?

c) quais os valores arrecadados, mês a mês,
para o FUP e FUPA, de janeiro de 1996 a julho de
1997?

d) foram realmente gastos cerca de dois bilhões
de dólares, por parte da Petrobrás, para o pagamen
to a empresas distribuidoras privadas de fretes pela
entrega fictícia de combustíveis em diversas unida
des da Federação?e) quais as providências efetiva
mente tomadas pelo Departamento Nacional de
Combustíveis para apurar a veracidade das inúme
ras denúncias a respeito da sonegaçro fiscal nas atí
vidades de transporte e distribuição de combustíveis
no País?

f} quais os resultados obtidos pelas providên
cias anteriormente referidas?

Sala das Sessões, de 1997. - Deputado Sa
latiel Carvalho.

VII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima

Robério Araújo - PFL; Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Sérgio Barcellos - PFL; Valdenor Guedes 
PPB.

Pará

Nícias Ribeiro - PSDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Rocha - Bloco/PT; Raimundo Santos - PFL;
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco 
PFL.

Amazonas

Pauderney Avelino - PFL.
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Rondônia

Oscar Andrade - PFL; Silvemani Santos - PFL.

Acre

Osmir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco/PMDB;
Zila Bezerra - PFL.

Tocantins

Osvaldo Reis - PPB; Paulo Mourão - PSDB;
Udson Bandeira - Bloco/PMDB.

Maranhão

Pedro Novais - Bloco/PMDB; Roberto Rocha 
PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira 
PSDB.

Ceará

Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Blo
co/PMDB; Paulo Lustosa - BlocoIPMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - BlocoIPMDB; Rai
mundo Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pessoa 
PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda - PSDB.

Piauí

Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Ricardo Rique - Bloco/PMDB; Roberto Paulino
- Bloco/PMDB; Wilson Braga - PSDB.

Pernambuco

Osvaldo Coelho - PFL; Pedro Correa - PPB;
Ricardo Heráclio - PSB; Roberto Fontes - PFL; Sa
latiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - PSB; Sílvio
Pessoa - Bloco/PMDB; Vicente André Gomes 
PSB; Wilson Campos - PSDB; Wolney Queiroz 
Bloco/PDT.

Sergipe

Pedro Valadares - PSB; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Nestor Duarte - PSDB; Pedro lrujo - Blo
co/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco/PDT; Severiano Alves - Bloco/PDT; Simara
Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal
ter Pinheiro - Bloco/PT.

Minas Gerais

Nilmário Miranda - Bloco/PT; Octávio Elisio 
PSDB; ,Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira -

PSDB; Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslander
- PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém 
PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB;
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling 
Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio Mi
randa - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas
Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Bloco/PDT;
Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittório Medioli - PSDB;
Wagner do Nascimento - PPB; Zaire Rezende 
Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Nilton Baiano - PPB; Rita Camata - Blo
co/PMDB; Roberto Valadão - Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Noel de Oliveira - BlocoIPMDB; Osmar Leitão 
PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPB;
Roberto Jefferson - PTB; Robson Romero - PSDB;
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB; Ronaldo Santos 
PSDB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe - PFL.

São Paulo

Paulo Lima - PFL; Pedro Yves - Bloco/PMDB;
Ricardo Izar - PPB; Robson Tuma - Bloco/PSL; Sal
vador Zimbaldi - PSDB; Sílvio Torres - PSDB; TeI
ma de Souza - Bloco/PT; Tuga Angerami - PSDB;
Ushitaro Kamia - PPB; Vadão Gomes - PPB; Valde
mar Costa Neto - PL; Vicente Cascione - PTB;
Wagner Rossi - Bloco/PMDB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

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

Distrito Federal

Osório Adriano - PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Goiás

Oreino Gonçalves - Bloco/PMDB; Pedro Cane
do - PL; Pedro Wilson - BlocolPT; Roberto Balestra
- PPB; Rubens Cosae - Bloco/PMDB; Sandro Mabel
- Bloco/PMDB; Vilmar Gomes da Roeha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Oscar Goldoni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz 
PFL.

Paraná

Odilio Balbinotti - PSDB; Paulo Bernardo 
Bloco/PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson -
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PSDB; Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro
Meger - PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer
- PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea 
PFL; Serafim Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto 
Bloco/PMDB; Vânio dos Santos - Bloco/PT.

Rio Grande do Sul

Odacir Klein - Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi 
PTB; Paulo Ritzel - Bloco/PMDB; Renan Kurtz 
Bloco/PDT; Valdeci Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro
Fioravante - BJoco/PT; Wilson Cignachi - Blo
co/PMDB; Veda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Pará

José Priante - Bloco/PMDB.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Chicão Brígido - Bloco/PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antônio dos Santos - PFL; Edson Silva 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

....araíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; José Luiz Clerot - Blo
co/PMDB.

Pernambuco

João Colaço - PSB.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT.

Minas Gerais

Elias Murad - PSDB; Neif Jabur - PPB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Eurico Miranda - PPB; Maria da Conceição Tavares
-Bloco/PT.

São Paulo

Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Cunha
Bueno - PPB; Jair Meneguelli - Bloco/PT; José Pi
notti - Bloco/PMDB.

Goiás

Pedrinho Abrao - PTB; Zé Gomes da Rocha 
Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB.

Paraná

Max Rosenmann - PSDB; Padre Roque - Blo
co/PT; Ricardo Barros - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, convocando outra, Extraordinária para
hoje, quarta-feira, dia 13, às 20 horas e 4 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Art. 202, c/c art. 191 do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 449-C, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)
Continuação da Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Con~tituiç~o_ n°

449-8, de 1997,. que altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Dlsposlçoes
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nO 1, de
1994; tendo parecer da Comissão Especial pela aprovação (Relatora: Sra. Veda Crusius)

(Encerra-se a Sessão às 20 horas e 1 minuto.)
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Ata da 122!! Sessão Extraordinária noturna
em 12 de agosto de 1997

Presidência do Sr. Michel Temer, presidente

ÀS 20 HORAS E 4 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Paulo Paim
Efraim Morais
José Maurício
Wagner Salustiano
Luciano Castro

Roraima

Francisco Rodrigues - PFL; Luís Barbosa 
PPB; Moisés Upnik - PTB; Robério Araújo - PFL;
Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade 
PPB; Fátima Pelaes - PSDB; Gervásio Oliveira 
Bloco/PDT; Murilo Pinheiro - PFL; Sérgio Barcellos
- PFL; Valdenor Guedes - PPB.

Pará

Anivaldo Vale - PSDB; Antônio Brasil - Blo
co/PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB; Benedito
Guimarães - PPB; Elcione Barbalho - Bloco/PMDB;
Geraldo Pastana - Bloco/PT; Gerson Peres - PPB;
Giovanni Queiroz - Bloco/PDT; Hilário Coimbra 
PSDB; Mário Martins - Bloco/PMDB; Nicias Ribeiro
- PSDB; Olávio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - Blo- _
co/PT; Raimundo Santos - PFL; Socorro Gomes 
Bloco/PCdoB; Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; _Arthur Virgílio 
PSDB; Átila Uns - PFL; Cláudio Chaves - PFL;
Euler Ribeiro - PFL; João Thome Mestrinho - Blo
co/PMDB; Luiz Fernando - PSDB; Pauderney Ave
lino - PFL.

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco/PMDB; Emerson Ola
vo Pires - PSDB; Eurípedes Miranda - Bloco/PDT;
Expedito Júnior - PFL; Moisés Bennesby - PSDB;
Oscar Andrade - PFL; Silvernani Santos - PFL.

Acre

Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PFL;
Emílio Assmar - PPB; João Tota - PPB; Osmir Uma
- PFL; Regina Uno - Bloco/PMDB; Zila Bezerra 
PFL.

Tocantins

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

Maranhão

Albérico Filho - BlocoIPMDB; Antônio Joaquim
Araújo - PL; César Bandeira - PFL; Costa Ferreira 
PFL; Davi Alves Silva - PPB; Eliseu Mouro Fecury 
PFL; Nan Souza - Bloco/PSL; Neiva Moreira - Blo
coJPDT; Pedro Novais - BlocoIPMDB; Roberto Rocha 
PSDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PPB; Aníbal Gomes - Blo
co/PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; Amon Bezer
ra - PSDB; Gonzaga Mota - Bloco/PMDB; Inácio Ar
ruda - Bloco/PCdoB; José Unhares - PPB; José Pi
mentel - Bloco/PT; Leônidas Cristino - PSDB; Nel
son Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Blo
co/PMDB; Paulo Lustosa - Bloco/PMDB; Pimentel
Gomes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco/PMDB;
Raimundo Gomes de Matos - PSDB; Roberto Pes
soa - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

Alberto Silva - BlocoIPMDB; Ari Magalhães 
PPB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe Men
des - PPB; João Henrique - BlocoIPMDB; Júlio Cesar
- PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Carlos Alberto 
PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB; Ney
Lopes - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco/PMDB; Gilvan Freire



Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves - P8DB;
Antônio do Valle - Bloco/PMDB; Aracely de Paula 
PFL; Armando Costa - Bloco/PMDB; Bonifácio de
Andrada - PPB; Carlos Melles - PFL; Danilo de
Castro - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Fernando
Diniz - Bloco/PMDB; Francisco Horta - PFL; Gené
sio Bernardino - Bloco/PMDB; Herculano Anghi
netti - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL;
Ibrahim Abi-Ackel - PPB; Israel Pinheiro - PTB;
Jaime Martins - PFL; Joana Darc - Bloco/PT;
João Fassarella - Bloco/PT; João Magalhaes 
Bloco/PMDB; José Rezende - PPB; José Santana
de Vasconcellos - PFL; Lael Varella - PFL; Leo
poldo Bessone - PTB; Márcio Reinaldo Moreira 
PPB; Marcos Lima - Bloco/PMDB; Maria Elvira 
Bloco/PMDB; Mário de Oliveira - PPB; Mauro Lo
pes - Bloco/PMDB; Nárcio Rodrigues - PSDB; Nil
mário Miranda - Bloco/PT; Octávio Elisio - PSDB;
Odelmo Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB;
Paulo Delgado - Bloco/PT; Paulo Heslander 
PTB; Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém 
PFL; Roberto Brant - PSDB; Romel Anízio - PPB;
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB; Sandra Starling 
Bloco/PT; Saraiva Felipe - Bloco/PMDB; Sérgio
Miranda - Bloco/PCdoB; Sérgio Naya - PPB; Silas
Brasileiro - Bloco/PMDB; Sílvio Abreu - Blo
co/PDT; Tilden Santiago - Bloco/PT; Vittório Me
dioli - PSDB; Wagner do Nascimento - PPB; Zaire
Rezende - Bloco/PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - Bloco/PT; Luiz Buaiz - PL; Luiz Durão 
PSDB; Marcus Vicente - PSDB; Nilton Baiano 
PPB; Rita Camata - Bloco/PMDB; Roberto Valadão
- Bloco/PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB; Aldir Cabral - PFL;
Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos 
PSDB; Candinho Mattos - PSDB; Carlos Alberto
Campista - PFL; Carlos Santana - Bloco/PT; Cidi
nha Campos - Bloco/PDT; Fernando Gabeira - PV;
Fernando Gonçalves - PTB; Fernando Lopes - Blo
co/PDT; Flávio Palmier da Veiga - PSDB; Francisco
Silva - PPB; Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro 
PPB; Jandira Feghali - Bloco/PCdoB; João Mendes
- PPB; Jorge Wilson - PPB; José Carlos Coutinho -

Ademir Cunha - PFL; Antônio Geraldo - PFL;
Fernando Ferro - Bloco/PT; Fernando Lyra - PSB;
Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa - Blo
co/PT; Inocêncio Oliveira - PFL; José Chaves - Blo
co/PMDB; José Jorge - PFL; José Mendonça Bezer
ra - PFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho 
PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho - PFL;
Pedro Correa - PPB; Ricardo Heráclio - PSB; Ro
berto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio
Guerra - PSB; Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB; Vicente
André Gomes - PSB; Wilson Campos - PSDB; Wol
ney Queiroz - Bloco/PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Augusto Farias 
PPB; Benedito de Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nono 
PSDB; Luiz Dantas - Bloco/PSD; Moacyr Andrade 
PPB.
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- Bloco/PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB; Ellery - Bloco/PMDB; Ursicino Queiroz - PFL; Wal-
José Aldemir - Bloco/PMDB; Ricardo Rique - Blo- terPinheiro-Bloco/PT.
co/PMDB; Roberto Paulino - Bloco/PMDB; Wilson
Braga - PSDB.

Pernambuco

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco Franca 
PMN; Carlos Magno - PFL; Cleonâncio Fonseca 
PPB;

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

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL; Benito Gama - PFL;
Cláudio Cajado - PFL; Colbert Martins - Blo
co/PMDB; Coriolano Sales - Bloco/PDT; Domingos
Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - PL; Félix Men
donça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB;
Haroldo Lima - Bloco/PCdoB; Jaime Fernandes 
PFL; Jairo Azi - PFL; Jairo Carneiro - PFL; Ja
ques Wagner - Bloco/PT; João Almeida - Blo
co/PMDB; João Carlos Bacelar - PFL; João Leão
- PSDB; Jonival Lucas - PFL; José Carlos Aleluia
- PFL; José Lourenço - PFL; José Rocha - PFL;
Leur Lomanto - PFL; Luís Eduardo - PFL; Luiz Al
berto - Bloco/PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira 
PFL; Manoel Castro - PFL; Mário Negromonte 
PSDB; Nestor Duarte - PSDB; Pedro Irujo - Blo
co/PMDB; Prisco Viana - PPB; Roberto Santos 
PSDB; Roland Lavigne - PFL; Sérgio Carneiro 
Bloco/PDT; Severiano Alves - Bloco/PDT; Simara
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PFL; José Cartos Lacerda - PSDB; José Egydio 
PL; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro - PFL;
Lima Netto - PFL; Lindberg Farias - Bloco/PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT; Milton Temer 
Bloco/PT; Miro Teixeira - Bloco/POT; Moreira Fran
co - Bloco/PMDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB;
Osmar Leitão - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPB; Roberto Jefferson - PTB; Robson
Romero - PSDB; Ronaldo Cézar Coelho - PSDB;
Ronaldo Santos - PSDB; Rubem Medina - PFL;
Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Va
nessa Felippe - PFL.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Gold
man - Bloco/PMDB; Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco/PMDB; Arlindo Chinaglia - Bloco/PT; Arnaldo
Faria de Sá - PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Ary
Kara - Bloco/PMDB; Carlos Apolinário - Blo
co/PMDB; Carlos Nelson - Bloco/PMDB; Celso Rus
somanno - PSDB; Corauci Sobrinho - PFL; Cunha
Lima - PPB; Dalila Figueiredo - PSDB; De Velasco
- Bloco/PRONA; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisa
neschi - PTB; Edinho Araújo - Bloco/PMDB; Eduar
do Coelho - PSDB; Eduardo Jorge - Bloco/PT;
Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - Blo
co/PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo 
Bloco/PT; Hélio Rosas - Bloco/PMDB; Ivan Valente
- Bloco/PT; João Melão Neto - PFL; João Paulo 
Bloco/PT; Jorge Tadeu Mudalen - PPB; José Anibal
- PSDB; José Augusto - Bloco/PT; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - Blo
co/PT; José Machado - Bloco/PT; Jurandyr Paixão
BlocoIPMDB; Koyu lha - PSDB; Lamartine Posella 
PPB; Luciano ZICa - BlocolPT; Luiz Eduardo Gree
nhalgh - BlocoIPT; Luiz Gushiken - BlocoIPT; Luiz Má
ximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Marcelo Barbieri 
BlocoIPMDB; Marquinho Chedid - Bloco/PSD; Marta
Suplicy - BlocoIPT; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo
Lima - PFL; Pedro Yves - Bloca/PMDB; Ricardo Izar
PPB; Robson Tuma - Bloca/PSL; Salvador Zimbaldi 
PSDB; Sílvio Torres - PSDB; Teima de Souza - Blo
coIPT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - PPB;
Vadão Gomes - PPB; Valdemar Costa Neto - PL; Vi
cente Cascione - PTB; Wagner Rossi - Bloco/PMDB;
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - Bico - PT; Murilo Domingos 
PTB; Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB;
Rodrigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tete
Bezerra - Bloco/PMDB; Welinton Fagundes - PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB; Augusto Car
valho - PPS; Benedito Domingos - PPB; Chico Vi
gilante ~ Bloco/PT; Jofran Frejat - PPB; Maria Lau
ra - Bloco/PT; Osório Adriano - PFL; Wigberto Tar
tuce - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - Bloco/PCdoB; Barbosa Neto 
Bloco/PMDB; João Natal - Bloco/PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lídia Quinan - Bloco/PMDB; Mar
coni Perillo - PSDB; Maria Valadão - PFL; Nair Xa
vier lobo - Bloco/PMDB; Orcino Gonçalves - Blo
co/PMDB; Pedro Canedo - PL; Pedro Wilson - Blo
co/PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac 
Bloco/PMDB; Sandro Mabel - Bloco/PMDB; Vilmar
Rocha- PFL.

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - Bloco/PMDB; Flávio Derzi 
PPB; Marçal Filho - Bloco/PMDB; Marilu Guimarães
- PFL; Marisa Serrano - Bloco/PMDB; Oscar Gordo
ni - Bloco/PMDB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion - PFL; Affonso Camargo 
PFL; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basilio Villani - PSDB; Chico da Princesa - PTB; DiI
ceu Sperafico - PPB; Djalrpa de Almeida César 
Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli ... Bloco/PDT;
Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcianello - B\o
co/PMDB; João Iensen - PPB; José Borba - PTB;
José Janene - PPB; Luciano Pizzatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Mauricio Requião - B\o
co/PMDB; Moacir Micheletto - Bloco/PMDB; Nedson
Micheleti - Bloco/PT; Nelson Meurer - PPB; Odilio
Balbinottí - PSDB; Paulo Bernardo - Bloco/PT; Pau
lo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson - PSDB; Ricar
do Gomyde - Bloco/PCdoB; Valdomiro Meger 
PFL; Werner Wanderer - PFL.

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB; Dércio
Knop - Bloco/PDT; Edinho Bez - Bloco/PMDB; Edi
son Andrino - Bloco/PMDB; Hugo Biehl - PPB; João
Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - PFL; Mário
Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - Bloco/PT; Neuto
de Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer - PFL; Pau
lo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - PFL; Serafim
Venzon - Bloco/PDT; Valdir Colatto - Bloco/PMDB;
Vânio dos Santos - Bloco/PT.
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Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT; Adroaldo Streck 
PSDB; Adylson Motta - PPB; Airton Dipp - Blo
co/PDT; Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes 
PPB; Carlos Cardinal - Bloco/PDT; Darcísio Perondi
- Bloco/PMDB; Ênio Bacci - Bloco/PDT; Esther
Grossi - Bloco/PT; Ezidio Pinheiro - PSDB; Fetter
Júnior - PPB; Germano Rigotto - Bloco/PMDB; Jair
Soares - PPB; Jarbas Lima - PPB; Júlio Redecker
PPB; Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB; Luiz Mai
nardi - Bloco/PT; Matheus Schmidt - Bloco/PDT; Mi
guel Rossetto - Bloco/PT; Nelson Harter - Blo
co/PMDB; Nelson Marchezan - PSDB; Odacir Klein
- Bloco/PMDB; Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Ritzel
- Bloco/PMDB; Renan Kurtz - Bloco/PDT; Valdeci
Oliveira - Bloco/PT; Waldomiro Fioravante - Blo
co/PT; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Yeda Cru
sius- PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 476 Se
nhores 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. JOSÉ MAURíCIO, servindo como 2º Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa
se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

V - ORDEM DO DIA

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

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-

-1-

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 449-C, DE 1997

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 449-B, de 1997, que altera dispositi
vos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposiçõ-

es Constitucionais Transitórias, introduzidos
pela Emenda Constitucional de Revisão nº
1, de 1994; tendo parecer da Comissão Es
pecial pela aprovação (Relatora: srª Yeda
Crusius)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
prosseguir na votação dos requerimentos de desta
que.

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
agilizar o andamento dos trabalhos, apresentaremos
requerimento de retirada do destaque para a expres
são "e despesas orçamentárias associadas a pro
gramas de relevante interesse econômico e social".
(Palmas.)

Queremos manter o terceiro destaque. Alerto
V. Ex.ªs para o fato de que o terceiro destaque não
foi votado como destaque na votação em primeiro
turno. Trata-se de algo novo e para ele espero espe
cial atenção dos nobres Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro o
requerimento de V. Ex.ª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou ler
para o Plenário o requerimento de destaque da ban
cada do Bloco Parlamentar PT/PDT/PCdoB.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
161, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado para
suprimir a expressão "excluída a parcela referida no
art. 72, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias", no caput do art. 3º da PEC nº 449, de
1997.

Assina o nobre Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PT/PDT/PCdoB, Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem S.
EXª a palavra para encaminhar.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
3º da Proposta de Emenda à Constituição, relatada
pela nobre Deputada Yeda Crusius, é o que diz res
peito ao ressarcimento paulatino aos Municípios. O
que nos chama a atenção, contrariando a argumen
tação que foi feita aqui no primeiro turno, é que o art.
3º mantém a exclusão desse ressarcimento da par
cela do Imposto de Renda retida pela União.

Diz o art. 3º excluído do ressarcimento a parce
la referida no art. 72, inciso I, do Ato das Disposiçõ
es Constitucionais Transitórias. O que é o art. 72 in-
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ciso I? É O produto da arrecadação do imposto sobre enviado aos Municípios, a partir do Imposto de Ren-
a renda e proventos de qualquer natureza incidente da, já o teríamos feito em outro acordo. Não é preci-
na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer tí- so mudar a base de cálculo, porque o acordo feito
tulo pela União, inclusive suas autarquias e fundaçõ- garante os ganhos dos Municípios.
es. Portanto, propomos a manutenção do texto e o

Ora, Sr. Presidente, estamos discutindo agora, voto é "sim"
e peço a atenção dos Deputados, uma parcela que é O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
retida de Municípios e que não é incluída no ressar- te, peço a palavra pela ordem.
cimento parcelado - 60, 70, 80%; a parcela da União O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
que ela recebe, o Imposto de Renda pago por ela Ex.ª a palavra.

mesma. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Os Parlamentares que têm vivência nos Muni- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo ao

cípios sabem que nos Municípios pobres o que fica nobre Líder Deputado Alexandre Cardoso para que
como parcela do Imposto de Renda é muito pouco. retire o quarto destaque, do qual S. Ex.ª é autor.
Esse é o ônus maior aos Municípios, porque a Trata-se de matéria sobre efeito retroativo.
União, no bolo do recebimento dessa parcela, é pri-
vilegiada. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa-

do Inocêncio Oliveira, vamos votar primeiro este dis-
O que quero, o que peço aos Parlamentares é positivo.

que, já que se mantiveram tão ansiosos em pelo me- O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA _ Sr. Presiden-
nos beneficiar os Municípios com uma parcela do
Imposto de Renda, que essa parcela da União entre te, é para que a Casa saiba que este será o último
também no bolo da divisão do FPM e do FPE. destaque.

É uma proposta lógica, que tem sentido, por- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
que aumenta os recursos de repasse para os Muni- certo.
cípios dentro do acordo que foi aqui referendado. Em votação a expressão destacada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- Com votam os Srs. Líderes?
do a palavra à srª Relatora, Deputada Veda Crusius. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Socialista Brasileiro tem feito profundas reflexões so-
Deputados, a proposta desse destaque altera a base bre o prejuízo dos Municípios no País.
de cálculo do que aprovamos como retribuição do Falei recentemente sobre o prejuízo da Lei
FEF, que retoma aos Municípios. Quando se muda a Kandir, através da qual só o Estado de São Paulo
base de cálculo, muda-se o espírito do que já apro- perderia 1 bilhão de reais por mês, não só no ICMS
vamos. das exportações, mas na compensação dos ativos

Já dissemos por diversas vezes, nesta Casa, fixos. Além disso, o adiamento da declaração do
que o Imposto de Renda que compõe o Fundo de novo ITR por parte da Receita Federal, que mudou
Estabilização é constituído de duas partes: uma que, de 30 de outubro e não tem nova data, estava tiran-
por justiça, deve ser remetida aos Municípios, por- do dos Municípios 450 milhões de reais.
que já temos leis que modificaram as alíquotas cria- Cada um de nós, nesta Casa, que tenha rela-
das em 1994, quando, pela primeira vez, criou-se o ção com o interior dos Estados, com os Municípios,
Fundo Social de Emergência. São alíquotas de Im- não pode objetivamente aprovar o Fundo da forma
posto de Renda criadas para fazer o FEF. A outra, como está. São 450 milhões de reais do ITR, anun-
conserta a estrutura tributária em relação a quem ciado de forma festiva em 19 de dezembro passado,
fica com o Imposto de Renda recolhido pelos três ní- que os Municípios até agora não viram. Esse é o re-
veis de Governo: União, Estados e Municípios, por- flexo da Lei Kandir. Como podem os Municípios criar
que o que é recolhido na fonte pela União fica com alguma expectativa de cidadania se há essa sangria.
ela. Desde 1994, houve essa modificação na Consti- Sr. Presidente, cada Deputado que tem relação
tuição, que este Congresso aprovou e depois o fez com a ponta, que é a cidadania, são os Municípios,
mais uma vez. não pode deixar de dizer não a esse texto. Por isso,

Nesse sentido, a proposta de modificação do o Partido Socialista Brasileiro vota "não", votando,
texto altera o espírito e o voto que já demos. Se fos- logicamente, com o destaque apresentado pelo Blo-
se para ser aumentado o volume de recursos a ser co da Oposição.
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O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem Conseqüentemente, a Liderança do Governo
.revisão do orador) - Sr. Presidente, o PTB vota solicita o voto "sim" para a manutenção do texto.
"sim". O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi~ são do orador.) ..:. Sr. Presidente, o PPB encaminha
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progres~ o voto ·sim".
sista Brasileiro encaminha o voto "sim", para a ma~ O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
nutenção do texto. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - "sim".
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
não podemos ampliar as percentagens, vamos am- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
pliar a base de cálculo. recomenda o voto "sim".

A ampliação da base de cálculo tem uma lógi- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi-
ca, porque a parcela dos recursos do Imposto de dência solicita a todos os Srs. Deputados que to-
Renda retida na fonte pela União, por suas fundaçõ- mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
es e autarquias, é significativa. Ela não se compara pelo sistema eletrônico.
com a parcela que fica nos Municípios. Nossa lógica Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-
é para aumentar pelo menos um pouco a parcela cadas queiram registrar os seus códigos de votação.
dos recursos dos Municípios. Srs. Deputados, queiram selecionar os seus

O Bloco vota "não". votos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Os Srs. Deputados que se encontram nas ban-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ilustre Relato- cadas queiram acionar o botão preto no painel até
ra, Deputada Veda Crusius, foi muito feliz na defesa que as luzes do posto se apaguem.
da manutenção desse dispositivo. Dessa forma, a Li- Os Srs. Deputados que ainda não registraram
derança do PSDB não tem dúvida alguma quanto à os seus votos queiram fazê-lo nas bancadas que es-
manutenção do texto. tiverem com as luzes acesas. O procedimento é o

O voto do PSDB é "sim". mesmo dos postos avulsos: registrar código de vota-
O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP. ção, selecionar o voto e apertar o botão preto.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, coerente Os Srs. Deputados que não registraram os
com as votações já realizadas sobre mesmo tema, o seus votos queiram fazê-los nos postos avulsos.
PMDBencaminha o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. O SR. WAGNER ROSSI - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que peço a palavra pela ordem.
não procedem as alegações feitas. O Imposto de O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Renda retido na fonte está sendo compensado pelo Ex" a palavra.
Governo. Inclusive, a participação dos Municípios, O SR. WAGNER ROSSI (Bloco/PMDB - SP.
que antes do Fundo Social de Emergência era de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
8%, na constituição do FEF passa a ser, este ano, recomenda o voto "sim".
de 3,7%; em 1998, de 3%; e em 1999, de 1,25%. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.

Mesmo assim, com uma pequena participação, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
isso é um acréscimo aos Municípios, pois estão sen- da Frente Liberal recomenda o voto "sim".
do compensados 55% este ano, 60% no próximo, e A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
80% no outro, além de 600 milhões, através do Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
BNDES, recurso que está sendo negociado com o vota "sim".
Banco Mundial. Por isso, não há perda para os mu- O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
nicípios. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota

Assim sendo, o Partido da Frente Liberal reco- "sim".
menda o voto "sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- aos Srs. Deputados que permaneçam no plenário.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Plenário já deIi- Há um quarto destaque que, pelo menos até agora,
berou várias vezes sobre essa matéria. Inclusive, não foi retirado.
houve um acordo no primeiro turno coordenado pela O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden-
ilustre Relatora, Deputada Veda Crusius. te, peço a palavra pela ordem.



O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RICARDO RIQUE (Bloco/PMDB - PPB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
é "sim".

O SR. ARLINDO VARGAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra
balhista Brasileiro recomenda o voto "sim" e solicita
aos Srs. Deputados que venham ao plenário para
votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Consul
to o Deputado Alexandre Cardoso se retira o desta
que para supressão do artigo 4º, porque verifico que
foi apresentado pelo PSB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para de
monstrar ao Deputado Inocêncio Oliveira que a Opo
sição sempre acorda nesses momentos, retirarei o
destaque, atendendo ao apelo formulado por S. Ex!!.

Portanto, o quarto destaque, formulado pelo
Partido Socialista Brasileiro, está retirado.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Ex" a palavra. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse ges-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. to não acontece com muita freqüência, mas o Líder
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quer saber do Partido da Frente Liberal agradece à Oposição
do nobre Deputado Alexandre Cardoso se S. Ex!! vai por isso e pelas flores que lhe estão sendo jogadas
retirar o destaque. nesta noite. Nos que isso se deve ao ambiente festi-

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, vo que estamos vivendo, porque o País foi quem lu-
peço a palavra pela ordem.. crou com a aprovação do FEF.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
Ex!! a palavra. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Tra-

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE. balhista Brasileiro conclama seus Deputados para vi-
Sem revisão do orador.) - Esse destaque será retira- rem a plenário e votar "sim".
do. O SR•.HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! a palavra.
Ex!! a palavra. O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco da
são do orador.) - Sr. Presidente o PPB encaminha o Oposição recomenda o voto "não" e, ao mesmo tem-
voto "sim". po, solicita a V. Exª, se possível, que antecipe a pau

ta das sessões de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há dois

. . requerimentos de urgência, Deputado Humberto
Costa, um do Deputado Augusto Carvalho, que cria
a região metropolitana de Brasília, e outro que dis
põe sobre a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades e institui
ções de pesquisas científicas e tecnológicas fede
rais.

Finalmente, teremos a discussão, em tumo úni
co, do Projeto de Lei nº 3.252, do sistema financeiro
imobiliário, dois projetos de decreto-legislativo e um
projeto de resolução.

O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
esses projetos serão apreciados em sessão extraor
dinária ou ordinária?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Na ses
são ordinária, às 14 horas.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. DARCíSIO PERONDI (Bloco/PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PMDB/PSD/PSUPRONA - cumprimenta V. Exª
pela forma como conduziu a votação do FEF, uma
votação conflituosa, difícil, com muitas incompreen
sões.

Graças a sua segurança e seriedade, encer
rou-se a votação de mas uma emenda muito impor
tante para a estabilidade econômica do País. Por



O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
Oposição vota "não".

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno recomenda o voto "sim" e, mais uma vez, ape
Ia para os Srs. Deputados que se encontram nas di-

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca
minha o voto "não".

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

O SR. EDUARDO COELHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. EDUARDO COELHO (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente peguei um posto
que estava com defeito. Meu nome apareceu, mas
quero registrar meu voto "sim".

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex'! a palavra.
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isso, Sr. Presidente, aceite os parabéns do Bloco O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
PMDB/PSD/PSUPRONA. revisão do orador.) - Sr. Presidente, desejo falar a

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço propósito das reclamações dos Srs. Parlamentares
a palavra pela ordem. sobre defeitos no painel da Câmara dos Deputados,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. o que é quase uma constante.
Ex'! a palavra. V. Ex'!, Sr. Presidente, tem conduzido os traba-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi· lhos com muita seriedade e correção, inclusive mod-
são da orador.) - Sr. Presidente, o PMDB encami- ernizando esta Casa. Estamos vendo, nos gabine-
nha o voto '!sim". tes, computadores de última geração e se está provi~_

A SR!. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG. denciando o acesso à Internet. Portanto, solicito que,
Sem revisão do oradora. - Sr. Presidente, o PMDB assim que houver tempo, V. Exª autorize a utilização
encaminha o voto "sim". de um programa de computação melhor, a fim de

- O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço que tenhamos maior agilidade nas votações. Pare-
a palavra pela ordem. ce-me que este painel já está obsoleto, talvez preci-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. sando de uma reforma ou troca.
Ex'! a palavra. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Ouço V.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PSL - SP. Sem Ex!! com agrado, nobre Deputado Pedro Valadares,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer pois há um projeto para modernizar enormemente a
uma retificação: o meu voto é "sim". votação. Iremos estudar a melhor oportunidade e va-

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, mos fazê-lo.
peço a palavra pela ordem. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. peço a palavra pela ordem.
Ex'! apalavra.. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

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

O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi- "sim".
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go- O SR. Luís EDUARDO (PFL - BA. Sem revi-
vemo solicita o voto "sim" e apela aos Srs. Deputa- são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go-
dos que se encontram nas diversas dependências vemo recomenda o voto "sim".
da Casa para que compareçam ao plenário, pois O SR. BENITO GAMA _ Sr. Presidente, peço a
está ocorrendo a última votação. palavra pela ordem.

A Liderança do Governo encaminha o voto
"sim". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Ex'! a palavra.
O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi·

são do orador.) - Sr. Presidente reitero que votei na
bancada, mas, novamente, não apareceu meu nome
no painel. Meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deter
mino ao Secretário da Mesa que verifique o que o
painel tem contra o Deputado Benito Gama.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim".
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versas dependências da Casa quese dirijam ao ple- Ihorar o quorum, que está de .420 Srs. Deputados, e
nário e votem ·sim·. necessitamos de pelo menos 450.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. O SR. HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido peço apalavra pela ordem.
da Frente Liberal recomenda o voto ·sim·. Ao mes- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
mo tempo, apela para os Srs. Deputados que acor- EXª a palavra.
ram imediatamente ao plenário, pois contamos ape- O SR. HUMBERTO COSTA (BlocolPT - PE.
nas 410 Srs. Deputados. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de

Na primeira votação, votaram 467 Srs. Deputa- Oposição vota ·não·.
dos; na segunda, 453 - ou seja, catorze a menos - O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
e nesta apenas 413. Desta forma, é necessário que revisão do orador.) - Sr. Presidente, reiteramos o
os Srs. Deputados se dirijam ao plenário, pois esta é apelo á bancada do PSDB para que possamos en-
a última votação, momento importante para esta Ins- cerrar esta votação. O voto do PSDB é ·sim".
tituição, em que.concluiremos a votação de .~ma O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
emenda constitucional sobre o Fundo de Establllza- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente reiteramos
ção Fiscal, fundamental à continuidade do Plano o apelo aos nobres pares para que aco;ram ao ple-
Real. nário. Com isso, poderemos concluir esta votação.

~pela~os, portanto, ao~ ~obres Pares qU,e .ve- Trata-se de um destaque de votação em sepa-
nh~m Im:dlatament~ ao plenano. ~stamos ~a ultIma rado para manutenção do texto da ilustre Relatora
dehberaçao, e precisamos conclUIr a votaçao desta Veda Crusius. É fundamental que haja o quorum
matéria ainda esta noite. qualificado de três quintos. O Partido da Frente Libe-

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto ral recomenda o voto ·sim" e apela para os Srs. De-
·sim·. putados que venham ao plenário.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem Até agora votaram apenas 428 Deputados. Na
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB tam- primeira votação, votaram 467 e, na segunda, 453.
bém reitera o apelo à bancada para que venha ime- Agora precisamos do comparecimento dos Srs. De-
diatamente ao plenário a fim de que possamos en- putados, porque é fundamental a manutenção desse
cerrar esta votação, que é a última da noite. texto para a estabilização da nossa economia.

O PSDB vota ·sim·. O Partido da Frente Liberal recomenda o voto
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. ·sim· e reitera o apelo aos nobres pares para que

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como se venham imediatamente ao plenário.
trata da última votação, os Srs. Deputados devem vir O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
ao plenário. Na primeira votação, votaram 467 Depu- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco de
tados; na segunda, 453, e nesta apenas 418. Oposição recomenda o voto ·não·.

Esta é uma votação fundamental, pois trata-se Nesta oportunidade, o Bloco gostaria de regis-
de um destaque para votação em separado sobre o trar que a Petrobras retomou o recorde na produção
Fundo de Estabilização Fiscal. A manutenção do de petróleo em 'águas profundas. Esse dinossauro
texto da ilustre Relatora é essencial para esse proje- que os "mercossauros" querem liquidar retomou o
to. Portanto, fazemos um apelo aos Srs. Deputados recorde na produção de petróleo, retirando-o de uma
para que venham ao plenário a fim de concluirmos distância de 1.700 metros de profundidade. Trata-se
esta votação. de um recorde que causa orgulho ao povo brasileiro,

Esse é um momento importante para a Casa, a seus cientistas, a seus pesquisadores e, sobretu-
para a Instituição, e precisamos concluir a votação do, a essa espetacular empresa chamada Petróleo
desta matéria. Votaram apenas 419 Srs. Deputados Brasileiro S/A - PETROBRAS.
e necessitamos de pelo menos 440 para concluir- O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi-
mos a votação da matéria. são do orador.) ~ Sr. Presidente, o PPB encaminha

O Partido da Frente Liberal recomenda o voto o voto ·sim".
·sim·. PFL ·sim·. O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem peço a palavra pela ordem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB pede a O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem v.
presença da bancada em plenário.. Precisamos me- EXª a palavra.
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o SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a notícia trazida
pelo Deputado Inácio Arruda é, sem dúvida, excep
cional e mostra que o caminho seguido pelo PSDB,
PFL, partidos aliados e Governo Federal foi o mais
correto. Já é certo que a competitividade estimula a
Petrobras a ser cada vez mais uma empresa saudá
vel, competitiva e que orgulha todos nós, brasileiros.

Por isso o Governo Fernando Henrique Cardo
so decidiu, após a flexibilização do monopólio do pe
tróleo, manter a Petrobras. Contudo, essa empresa
já sofre o reflexo da concorrência e, por conta desse
estímulo, está cada vez mais eficiente.

O SR. RONALDO CEZAR COELHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. RONALDO CEZAR COELHO (PSDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como
Deputado pelo Rio de Janeiro, também associo-me
às palavras agora proferidas, porque toda a tecnolo
gia brasileira é desenvolvida no Centro Tecnológico
da Universidade Federal da Ilha do Fundão, no Rio
de Janeiro, um centro tecnológico da Petrobras.

Não se trata também apenas disso. O petróleo
que salvou a Petrobras e o Brasil é do Rio de Janei
ro, do norte fluminense. Tenho certeza, juntamente
com diretores e superintendentes da Petrobras 
que me informaram isto - de que, a Petrobras esti
vesse com toda essa capacidade e tecnologia de in
vestimento nos últimos anos, já estaríamos produ
zindo, hoje, 1,2 milhão de barris de petróleo por dia
e bem próximos do sonho da auto-suficiência, que
seria em torno de 1,55 milhão de barris de petróleo
por dia.

Portanto, a Petrobras, com capacidade de as
sociação a capitais nacionais, estrangeiros e à tec
nologia, irá realmente realizar o grande sonho da
auto-suficiência da produção de petróleo no País.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar do
Governo...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência está sendo tolerante neste final de votação
de uma importante emenda constitucional, mas re
gistra que, durante a votação, não é possível inter
venção dessa natureza. A tolerância deriva da ale
gria cívica de que estamos possuídos por termos le-
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vado a cabo o segundo turno de uma importante
emenda constitucional com quorum altamente quali
ficado.

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.) - Só gostaria de lembrar o Líder
Marcon; Perillo que o PPB é um dos partidos aliados

,da base govemista que, em matérias da ordem eco
nômica, mais votos, ao lado de outros, tem dado ao
Governo Fernando Henrique Cardoso. É bom lem
brar que o PPB também é um partido que ajuda o
Brasil.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Integralmente apoiado Deputa
do Odelmo Leão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrara votação.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda há
fluxo de Parlamentares.

O SR. AÉCIO DE BORBA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AÉCIO DE BORBA (PPB - CE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. EXª que
mande registrar que, na votação anterior, meu voto
foi "sim". Disseram-me que, na votação anterior,
meu voto não constava do painel.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
encerrar. Todos votaram?

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

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

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda
há fluxo de Parlamentares. O PSDB vota "sim".
O Deputado Paulo Mourão acaba de chegar ao
plenário.

A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, por estar
mos ainda em votação, o PMDB recomenda o voto
"sim".
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o SR. PRESiDt:NTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

Está encerrada a votação.
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

EXª a palavra.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
PSDB quer saudar todas as Lideranças, em especial a
ilustre Relatora, Deputada Veda Crusius, do nosso
partido, que contou com o apoio de todas as bancadas
da base de sustentação do Governo. S. EXª fez um re
latório enxuto que conseguiu amplo apoio e aprovação
desta Casa nos primeiro e segundo turnos.

O PSDB, portanto, cumprimenta o elogiável
trabalho da ilustre Deputada Veda Crusius, Relatora
desta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
Sim: 329
Não: 109
Abstenção: 1
Total: 439
É aprovada a expressão. Fica, portanto, manti

do o texto.
VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE

PUTADOS:

Roraima

Alceste Almeida - PPB - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim
Salomão Cruz - PSDB - Sim

Amapá

Antônio Feijão - PSDB - Sim
Eraldo Trindade - PPB - Sim
Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Gervásio Oliveira - Bloco/PDT - Não
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim
Valdenor Guedes - PPB - Não

Pará

Anivaldo Vale - PSDB - Sim
Antônio Brasil- Bloco/PMDB - Não
Asdrubal Bentes - Bloco/PMDB - Sim
Benedito Guimarães - PPB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco/PMDB - Não
Geraldo Pastana - Bloco/PT - Não
Gerson Peres - PPB - Sim
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Giovanni Queiroz - Bloco/PDT - Não
Hilário Coimbra - PSDB - Sim
Mário Martins - Bloco/PMDB - Sim
Nicias Ribeiro - PSDB - Sim
Olávio Rocha - PSDB - Sim
Paulo Rocha - Bloco/PT - Não
Raimundo Santos - PFL - Sim
Socorro Gomes - Bloco/PCdoB - Sim
Vic Pires Franco - PFL - Sim

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB - Sim
Arthur Virgílio - PSDB - Sim

-Átila Lins - PFL - Sim
Cláudio Chaves - PFL - Sim
Euler Ribeiro - PFL - Sim
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
Luiz Fernando - PSDB - Sim
Pauderney Avelino - PFL - Sim

Rondônia

Confúcio Moura - BlocolPMDB - Sim

Eurípedes Miranda - Bloco/PDT - Não

Expedito Júnior - PL - Sim

Moisés Bennesby - PSDB - Sim

Silvernani Santos - PFL - Sim

Acre

Carlos Airton - PPB - Não
Célia Mendes - PFL - Não
Emílio Assmar - PPB - Sim
João Tota - PPB - Sim
Osmir Lima - PFL - Sim
Regina Lino - Bloco/PMDB - Sim
Zi/a Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Antônio Jorge - PPB - Sim
Darci Coelho - PPB - Sim
Dolores Nunes - PPB - Sim
João Ribeiro - PPB - Sim
Osvaldo Reis - PPB - Sim
Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - BlocolPMDB - Sim

Maranhão

Albérico Filho - BlocoIPMDB - Sim
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Davi Alves Silva - PPB - Sim
Eliseu Moura - PL - Sim
Haroldo Sabóia - BlocolPT - Não
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Haroldo Lima - Bloco/PCdoB - Não
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Azi - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
João Almeida - Bloco/PMDB - Sim
João Carlos Bacelar - PFL - Sim
João Leão - PSDB - Sim
Jonival Lucas - PFL - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - PFL - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Sim
Luiz Alberto - Bloco/PT - Não
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negromonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - PSDB - Sim
Pedro (rujo - Bloco/PMDB - Sim
Prisco Viana - PPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Sérgio Carneiro - Bloco/PDT - Não
Severiano Alves - Bloco/PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim
Walter Pinheiro - Bloco/PT - Não

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Aécio Neves - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco/PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco/PMDB - Sim
Bonifácio de Andrada - PPB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco/PMDB - Sim
Francisco Horta - PFL - Sim
Genésio Bernardino - Bloco/PMDB - Sim
Herculano Anghinetti - PPB - Sim
Hugo Rodrigues da Cunha - PFL - Sim
Ibrahim Abi-Ackel- PPB - Sim
Israel Pinheiro - PTB - Sim
Jaime Martins - PFL - Sim
Joana Dare - Bloco/PT - Não
João Fassarella - Bloco/PT - Não
João Magalhães - Bloco/PMDB - Sim
José Rezende - PPB - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim

Leopoldo Bessone - PTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - PPB - Sim
Maria Elvira - Bloco/PMDB - Sim
Mário de Oliveira - PPB - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PMDB - Sim
Nárcio Rodrigues - PSDB - Sim
Nilmário Miranda - Bloco/PT - Não
Octávio Elísio - PSDB - Sim
Odelmo Leão - PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Delgado - Bloco/PT - Não
Paulo Heslander - PTB - Sim
Philemon Rodrigues - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Romel Anízio - PPB - Sim
Ronaldo Perim - Bloco/PMDB - Sim
Sandra Starling - Bloco/PT - Não
Sérgio Miranda - Bloco/PCdoB - Não
Sérgio Naya - PPB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco/PMDB - Sim
Sílvio Abreu - Bloco/PDT - Não
Tilden Santiago - Bloco/PT - Não
Vittório Medioli - PSDB - Sim
Wagner do Nascimento - PPB - Sim
Zaire Rezende - Bloco/PMDB - Não

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco/PMDB - Sim
Etevalda Grassi de Menezes - PTB - Sim
Feu Rosa - PSDB - Sim
João Coser - Bloco/PT - Não
Luiz Buaiz - PL - Sim
Luiz Durão - PSDB - Não
Marcus Vicente - PSDB - Sim
Nilton Baiano - PPB - Sim
Rita Camata - Bloco/PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco/PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PPB - Sim
Aldir Cabral- PFL - Sim
Alexandre Cardoso - PSB - Não
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Carlos Alberto Campista - PFL - Sim
Carlos Santana - Bloco/PT - Não
Cidinha Campos - Bloco/PDT - Não
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - Bloco/PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Francisco Silva - PPB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
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Nan Souza - Bloco/PSL - Sim
Neiva Moreira - Bloco/PDT - Não
Pedro Novais - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Rocha - PSDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

Ceará

Aécio de Borba - PPB - Sim
Anibal Gomes - Bloco/PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Arnon Bezerra - PSDB - Sim
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Sim
Inácio Arruda - Bloco/PCdoB - Não
José Linhares - PPB - Não
José Pimentel - Bloco/PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Sim
Nelson Otoch - PSDB - Sim
Paulo Lustosa - Bloco/PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Sim
Raimundo Gomes de Matos - PSDB - Sim
Roberto Pessoa - PFL - Não
Rommel Feijó - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco/PMDB - Sim
Ari Magalhães - PPB - Sim
Ciro Nogueira - PFL - Sim
Felipe Mendes - PPB - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco/PMDB - Sim
Júlio Cesar - PFL - Sim
Mussa Demes - PFl: - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL
Henrique Eduardo Alves - Bloco/PMDB - Sim
Ney Lopes - PFL - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL - Sim
Álvaro Gaudêncio Neto - PFL - Sim
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Sim

, Efraim Morais - PFL - Sim
Gilvan Freire - Bloco/PMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Sim
José Aldemir - Bloco/PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco/PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PSDB - Sim

Pernambuco

Ademir Cunha - PFL - Sim
Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Ferro - Bloco/PT - Não
Fernando Lyra - PSB - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - Bloco/PT - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Chaves - Bloco/PMDB - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL - Sim
Luiz Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Filho - PFL - Sim
~i1son Gibson - PSB - Não
Osvaldo Coelho - PFL - Sim
Pedro Correa - PPB - Sim
Ricardo Heráclio - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Salatiel Carvalho - PPB - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Não
Severino Cavalcanti - PPB - Sim
Sílvio Pessoa - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Sim
Wolney Queiroz - Bloco/PDT - Não

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB - Sim
Augusto Farias - PPB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Luiz Dantas - Bloco/PSD - Sim
Moacyr Andrade - PPB - Sim

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Bosco França - PMN - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Cleonâncio Fonseca - PPB - Sim
José Teles - PPB - Sim
Marcelo Déda - Bloco/PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Cláudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco/PMDB - Não
Coriolano Sales - Bloco/PDT - Não
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Sim
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Jair Bolsonaro - PPB - Sim
Jandira Feghali - Bloco/PCdoB - Não
João Mendes - PPB - Sim
Jorge Wilson - PPB - Sim
José Carlos Lacerda - PSDB - Sim
José Egydio - PFL - Sim
José Maurício - Bloco/PDT - Não
Laprovita Vieira - PPB - Sim
Laura Carneiro - PFL - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Lindberg Farias - Bloco/PCdoB - Não
Márcia Cibilis Viana - Bloco/PDT - Não
Milton Temer - Bloco/PT - Não
Miro Teixeira - Bloco/PDT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco/PMDB - Não
Osmar Leitão - PPB - Sim
Paulo Feijó - PSDB - Sim
Roberto Campos - PPB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Robson Romero - PSDB - Sim
Ronaldo Cézar Coelho - PSDB - Sim
Ronaldo Santos - PSDB - Sim
Rubem Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Sim
Simão Sessim - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PFL - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco/PMDB - Sim
Aldo Rebelo - Bloco/PCdoB - Não
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco/PMDB - Sim
Arlindo Chinaglia - Bloco/PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - PPB - Não
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Ary Kara - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco/PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco/PMDB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim
Cunha Lima - PPB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim
De Velasco - Bloco/PSD - Sim
Delfim Netto - PPB - Sim
Duilio Pisaneschi - PTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Sim
Eduardo Coelho - PSDB - Sim
Eduardo Jorge - Bloco/PT - Não
Fausto Martello - PPB - Sim
Fernando Zuppo - Bloco/PDT - Não
Franco Montoro - PSDB - Sim
Hélio Bicudo - Bloco/PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PT - Sim

João Melão Neto - PFL - Sim
João Paulo - Bloco/PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - PPB - Sim
José Anibal- PSDB - Sim
José Augusto - Bloco/PT - Não
José Coimbra - PTB - Não
José de Abreu - PSDB - Sim
José Genoíno - Bloco/PT - Não
José Machado - Bloco/PT - Não
Koyu lha - PSDB - Sim
Lamartine PoseUa - PPB - Sim
Luciano Zica - Bloco/PT - Não
Luiz Eduardo Greenhalgh - Bloco/PT - Não
Luiz Gushiken - Bloco/PT - Não
tuiz Máximo - PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Marta Suplicy - Bloco/PT - Não
Michel Temer - Bloco/PMDB - Abstenção (Art.

17 § 1º do RICD)
Nelson Marquezelli - PTB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim
Pedro Yves - Bloco/PMDB - Sim
Robson Tuma - Bloco/PSL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim
Sílvio Torres - PSDB - Sim
TeIma de Souza - Bloco/PT - Não

. Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - PPB - Sim
Vadão Gomes - PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - PL - Não
Vicente Cascione - PTB - Sim
Wagner Rossi - Bloco/PMDB - Sim
Wagner Salustiano - PPB - Sim
Welson Gasparini - PSDB - Sim
Zulaiê Cobra - PSDB - Sim

Mato Grosso

Gilney Viana - Bloco/PT - Não
Murilo Domingos - PTB - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim
Rodrigues Palma - PTB - Sim
Welinton Fagundes - PL - Sim

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - Bloco/PCdoB - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - PPB - Sim
Chico Vigilante - Bloco/PT - Não
Jofran Frejat - PPB - Sim
Maria Laura - Bloco/PT - Não
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Osório Adriano - PFL - Sim
Wigberto Tartuce - PPB - Sim

Goiás

Barbosa Neto - Bloco/PMDB - Sim
João Natal- Bloco/PMDB - Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim
Lídia Quinan - Bloco/PMDB - Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Sim
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Sim
Pedro Canedo - PL - Sim
Pedro Wilson - Bloco/PT - Não
Roberto Balestra - PPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Sandro Mabel - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco/PSD - Sim

Mato Grosso do Sul

Dilso Speráfico - Bloco/PMDB - Sim
Flávio Derzi - PPB - Sim
Marçal Filho - Bloco/PMDB - Sim
Marilu Guimarães - PFL - Sim
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Sim
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Sim

Paraná

Abelardo Lupion - PFL - Sim
Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Antônio Ueno - PFL - Sim
Basílio Villani - PSDB - Sim
Chico da Princesa - PTB - Sim
Dilceu Sperafico - PPB - Sim
Djalma de Almeida César - Bloco/PMDB - Sim
Femando Ribas Carli - Bloco/PT - Não
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - PPB - Sim
José Janene - PPB - Sim
Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Moacir Micheletto - Bloco/PMDB - Sim
Nedson Micheleti - Bloco/PT - Não
Nelson Meurer - PPB - Sim
Odilio Balbinotti - PSDB - Sim
Pa"ulo Bernardo - Bloco/PT - Não
Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Renato Johnsson - PSDB - Sim
Ricardo Gomyde - Bloco/PCdoB - Não
Valdomiro Meger - PFL - Sim

Werner Wanderer - PFL - Sim

Santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco/PMDB - Sim
Dércio Knop - Bloco/PDT - Não
Edinho Bez - Bloco/PMDB - Sim
Edison Andrino - Bloco/PMDB - Sim
Hugo Biehl- PPB - Não
João Pizzolatti - PPB - Sim
José Carlos Vieira - PFL - Sim
Mário Cavallazzi - PPB - Sim
Milton Mendes - Bloco/PT - Não
Neuto de Conto - Bloco/PMDB - Não
Paulo Bauer - PFL - Sim
Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Paulo Gouvea - PFL - Sim
Serafim Venzon - Bloco/PDT - Não
Valdir Colatto - Bloco/PMDB - Sim
Vânio dos Santos - Bloco/PT - Não

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - Bloco/PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Sim
Adylson Motta - PPB - Não
Aírton Dipp - Bloco/PDT - Não
Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Nardes - PPB - Sim
Carlos Cardinal - Bloco/PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Sim
Ênio Bacci - Bloco/PDT - Não
Esther Grossi - Bloco/PT - Não
Ezídio Pinheiro - PSDB - Sim
Fetter Junior - PPB - Não
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Sim
Jair Soares - PPB - Não
Júlio Redecker - PPB - Sim
Luiz Roberto Ponte - Bloco/PMDB - Sim
Luiz Mainardi - Bloco/PT - Não
Matheus Schmidt - Bloco/PDT - Não
Miguel Rossetto - Bloco/PT - Não
Nelson Harter - Bloco/PMDB - Sim
Nelson Marchezan - PSDB - Sim
Odacir Klein - Bloco/PMDB - Sim
Osvaldo Biolchi - PTB - Sim
Paulo Ritzel - Bloco/PMDB - Sim
Valdeci Oliveira i. Bloco/PT - Não
Waldomiro Fioravante - Bloco/PT - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Sim
Veda Crusius - PSDB - Sim
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há so

bre a Mesa a seguinte:
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REDAÇÃO FINAL DA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N.2449-0, DE 1997

Altera dispositivos dos arts. 71 e 72
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidas pela Emenda
Constitucional de Revisão n.21, de 1994.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
Constitucional:

Art. 12 O caput do art. 71 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios
financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos
períodos de 12 de janeiro de 1996 a 30 de
junho de 1997 e 12 de julho de 1997 a 31
de dezembro de 1999, o Fundo Social de
Emergência, com o objetivo de saneamen
to financeiro da Fazenda Pública Federal e
de estabilização econômica, cujos recur
sos serão aplicados prioritariamente no
custeio das ações dos sistemas de saúde
e educação, incluindo a complementação
de recursos de que trata o § 32 do art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, benefícios previdenciários e
auxílios assistênciais de prestação conti
nuada, inclusive liquidação de passivo pre
videnciário, e despesas orçamentárias· as
sociadas a programas de relevante inte
resse econômico e social."

Àrt. 22 O inciso V do art. 72 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a seguinte redação:

"V - a parcela do produto da arrecada
ção da contribuição de que trata a Lei Com
plementar n.º 7, de 7 de setembro de 1970,
devida pelas .pessoas jurídicas a que se re
fere o inciso 11I deste artigo, a qual será cal
culada, nos exercícios financeiros de 1994 a
1995, bem assim nos períodos de 1º de ja
neiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º
de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999,
mediante a aplicação da alíquota de setenta
e cinco centésimos por cento, sujeita a alte
ração por lei ordinária posterior, sobre a re
ceita bruta operacional, como definida na le
gislação do imposto sobre a renda e proven
tos de qualquer natureza."

Art. 3º A União repassará aos municípios, do
produto da arrecadação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, tal como considera
do na constituição dos fundos de que trata o art.
159, I, excluída a parcela referida no art. 72, I, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os
seguintes percentuais:

I - um inteiro e cinqüenta e seis centésimos
por cento, no período de 1º de julho de 1997 a 31 de
dezembro de 1997;

11 - um inteiro e oitocentos e setenta e cinco
milésimos por cento, no período de 1º de janeiro de
1998 a 31 de dezembro de 1998; e

111 - dois inteiros e cinco décimos por cento, no
período de 1º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro
de 1999.

Parágrafo único. O repasse dos recursos de
que trata o caput obedecerá à mesma periodicidade
e aos mesmos critérios de repartição e normas ado
tadas no Fundo de Participação dos Municípios, ob
servado o disposto no art. 160 da Constituição.

Art. 4º Os efeitos do disposto nos arts. 12

e 2º desta Emenda são retroativos a 1º de ju
lho de 1997.

Parágrafo único. As parcelas de recursos
destinados ao Fundo de Estabilização Fiscal e
entregues na forma do art. 159, I, da Constitui
ção, no período compreendido entre 1º de julho
de 1997 e a data de promulgação desta Emen
da, serão deduzidas das cotas subseqüentes, li
mitada a dedução a um décimo do valor total en
tregue em cada mês.

Art. 5º Observado o disposto no artigo ante
rior, a União aplicará as disposições do art. 32

desta Emenda retroativamente a 1º de julho de
1997.

Art. 62 Esta Emenda Constitucional entra
em vigor na data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 14 de agosto de
1997. - Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nos ter
mos do exposto no inciso I, § 2º, do art. 195 do Regi
mento Interno, esta Presidência declara dispensada
a votação da redação final da matéria.

A Proposta de Emenda Constitucional nº 449
B, de 1997, vai ao Senado Federal.

O SR. JOSÉ BORBA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

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

O SR. JOSÉ BORBA (PTB/PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, registro meu voto "sim".
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v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)'-

COMPARECE MAIS O SR.:

Roraima

Alceste Almeida - PFL.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Elton Rohnelt - PFL.

Amapá

Raquel Capiberibe - PSB.

Pará

José Priante - Bloco/PMDB.

Rondônia

Marinha Raupp - PSDB.

Acre

Chicão Brígido - Bloco/PMDB.

Maranhão

Magno Bacelar - PFL; Remi Trinta - PL.

Ceará

Antônio dos Santos - PFL; Edson Silva 
PSDB; Firmo de Castro - PSDB.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - PPB; José Luiz Clerot - Blo
co/PMDB.

Pernambuco

João Col~ço - PSB.

Alagoas

Talvane Albuquerque - PFL.

Bahia

Alcides Modesto - Bloco/PT.

Minas Gerais

Elias Murad - PSDB; Neif Jabur - PPB.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Arolde de Oliveira - PFL;
Eurico Miranda - PPB; Maria da Conceição Tavares
- Bloco/PT.

São Paulo

Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Cunha
Bueno - PPB; Jair Meneguelli - Bloco/PT; José Pi
notti - Bloco/PMDB.

Goiás

Pedrinho Abrão - PTB; Zé Gomes da Rocha 
Bloco/PSD.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad - PTB.

Paraná

Max Rosenmann - PSDB; Padre Roque - Blo
co/PT; Ricardo Barros - PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
14, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Requerimento, dos Senhores Líderes, nos
termos do artigo 155 do Regimento Interno, solicitando
urgência para a~reciação do Projeto de Lei Comple
mentar nº 26/95, do Sr. Augusto Carvalho, que
estabelece a Região Metropolitana de Brasília e
disciplina o respectivo sistema administrativo me
tropolitano.

11- Requerimento, dos Senhores Líderes, nos
termos do artigo 155 do Regimento Interno, solici
tando urgência para apreciação do Projeto de Lei nº
2.707/97, do Poder Executivo, que "dispõe sobre a
admissão de professores, técnicos e cientistas estran
geiros pelas universidades e pelas instituições de pes
quisa científica e tecnológica federais".

URGÊNCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE LEI NQ 3.242-A, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nº 3.242, de 1997, que dispõe sobre o Sistema Finan
ceiro Imobiliário, institui a alienação fiduciária da coisa
imóvel e dá outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Especial.
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Data Dia da Semana Hora Nome

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA
O GRANDE EXPEDIENTE

- Agosto de 1997 -

AVISOS
ARQUIVE-SE, nos termos do artigo 133 do RI, a se

guinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N2 1.659196 (JARBAS LIMA) - Altera o artigo 83 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências".

URGÊNCIA
(Art. 151, I, "j", do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 441-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 441, de 1997, que aprova o texto do
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Italiana, em Roma, em 12 de fevereiro de
1997; tendo pareceres das Comissões: de Edu9ação
Cultura e Desporto, pela aprovação (Relator: Sr. Alvaro
Valle); e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redàção, pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa (Relator: Sr. Nilson Gibson).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 452-A, DE 1997
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E

DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 452, de 1997, que aprova o texto do
Acordo sobre Concessão de Vistos para Viagens de
Negócios, Investimentos e Cobertura Jornalística, cele
brado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia, em Brasília,
em 11 de setembro de 1996; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Sr. Nilson Gibson)

ORDINÁRIA

Discussão

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 127-A, DE 1997

(DO SR. ARACELY DE PAULA)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nº 127, de 1997, que dispõe sobre o reconhecimen
to como Serviço de Cooperação Interparlamentar das
Atividades do Grupo Brasil-Indonésia; tendo parecer da
Mesa pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr.
Heráclito Fortes)

14

15

8

19

20

21

22

5ª-feira

6ª-feira

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

15:00 Roberto Santos
15:25 Osmânio Pereira

10:00 Agnelo Queiroz
10:25 Ad1emarde Barros Aro
10:50 Osmir Lima
11 :15 Ceci Cunha
11 :40 Luiz Mainardi
12:05 Nícias Ribeiro
12:30 Hermes Parcianello
12:55 Eliseu Moura
13:20 Augusto Viveiros

10:00 B. Sá
15:25 Benedito Domingos
15:50 Marisa Serrano
16:15 Arlindo Chinaglia
16:40 Arlindo Vargas
17:05 Aécio de Borba
17:30 Wolney Queiroz
17:55 Luiz Fernando
18:20 Osvaldo Reis

15:00 Aldo Rebelo
15:25 Israel Pinheiro

15:00 Paulo Ritzel
15:25 Talvane Albuguergue

15:00 Ademir Cunha
15:25 Regina Lino

10:00 Roberto Valadão
10:25 Jair Meneguelli .
10:50 José Genoíno
11:15 MariaLaura
11 :40 Fetter Júnior
12:05 Severino Cavalca
12:30 Haroldo Lima
12:55 Gonzaga Patriot,
13:20 Valdir Colatto
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25 21~feira 15:00 Nilson Gibson 28 5ª-feira 15:00 Luiz E. Greenhalgh
15:25 Haroldo Sabóia 15:25 Paudemey Avelino
15:50 Nelson Harter
16:15 Humberto Costa 29 6ª-feira 10:00 Silvemani Santos
16:40 Cunha Lima 10:25 Confúcio Moura
17:05 Paes Landim 10:50 Asdrubal Bentes
17:30 José Thomaz Nonô 11:15 Marcus Vicente
17:55 Júlio César 11:40 Sebastião Madeira
18:20 Airton Dipp

26 3ª-feira 15:00 Eduardo Jorge
12:05 Sérgio Miranda

15:25 Nestor Duarte 12:30 Eliseu Resende

27 4ª-feira 15:00 Paulo Delgado 12:55 Severiano Alves
15:25 Edinho Bez 13:20 Cláudio Chaves

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário 06 - Anexo 1/
Horário: 10 h

TEMA:
Discussão do Projeto de Lei n° 2.905/97 - do
Sr. Fernando Gabeira - que "Impõe condições
para a comercialização de alimentos
geneticamente modificados". (Apensados os
Pis nOs 2.908/97 e 2.919/97).

CONVIDADOS:
- Sr. PACElLl ZAHLER - Chefe da Divisão de
Trânsito e Quarentena Vegetal do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento;
- Sr. lUIZ ANTÔNIO BARRETO DE CASTRO
- Presidente da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança do Ministério da Ciência e
Tecnologia;
- Sr. ANTONIO DONIZETE BERALDO - Chefe
do Departamento Técnico e Econômico
(DETEC) da CNA (Confederação Nacional da
Agricultura );
- Sr. ADRIANO CAMPOLlNA DE OLIVEIRA
SOARES Assessor de Relações
Internacionais da CONTAG (Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura);

- Sr. Wilheumus Uitdewilligen - Representante
da ABRASEM (Associação Brasileira dos
Produtores de Sementes);
- Sra. ELIANA FONTES - do Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária);
- Sr. DAVID HATHAWAY - Representante da
AS-PTA (Assessoria de Serviços a Projetos de
Agricultura Alternativa);
- Sr. RUI DE GÓES - Coordenador da
Campanha da GREENPEACE;
- Sr. JOÃO lUIZ HOMEM DE CARVALHO 
Secretário de Agricultura do Distrito Federal;
- Sr. SílVIO VALLE - Coordenador dos Cursos
de Biossegurança dé! Fundaç~o Oswaldo Cruz;
e - '" - -
- Representante da OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras). ..

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO -REGIONAL

A V I S' O N° 6/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 13/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a sessão

1 - PROJETO DE lEI N° 624-A/95 - do Sr. José
Priante e outros (Pl 921/95: 'apensado) - que
"cria as Áreas de Livre Comércio de ,Altamira,
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2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

Marabá, Salinópolis e Santarém no Estado do
Pará e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI N° 2. 886/97 - do Sr.
Gerson Peres - que "dispõe sobre a ligação
rodoviária no Plano Nacional de Viação, no
extremo norte, nos Estados do Pará e
Maranhão, e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PROJETO DE LEI N° 668/95 - do Sr. Bonifácio
de Andrada - que "dispõe sobre a demarcação
de terras indígenas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS AIRTON

PROJETO DE LEI N° 2.359/96 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "dispõe sobre áreas de
compensação da reserva legal prevista no
artigo 16 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de
1965 - Código Florestal e suas modificações".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

PROJETO DE LEI N° 666/95 - do Sr. Carlos
Nelson - que "dispõe sobre as faunas brasileira
e exótica, sua proteção, criação em cativeiro,
caça ou utilização, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA

PROJETO DE LEI N° 1.747-A/91 - do Sr.
Mauri Sérgio - que "dispõe sobre a proteção e
a exploração comercial da castanheira nativa"
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI N° 1.428/96 - do Sr.
Domingos Dutra - que "dispõe sobre a
proibição da derrubada de plameiras de
babaçu existentes nos Estados do Maranhão,
Piauí, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado EURípEDES MIRANDA

PROJETO DE LEI N° 891/95 - do Sr. Antônio
Feijão - que "dispõe sobre o ressarcimento,
pela União, dos custos decorrente~ dos
subsídios concedidos às empresas
eletrointensivas localizadas na Amazônia
Legal, que a partir da edição da Lei nO 8.631,
de 4 de março de 1993, recaíram sobre as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SIA 
ELETRONORTE, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

,PROJETO DE LEI N° 2.643/96 - do Sr. Antônio
.Feijão - que "acrescenta § 30 ao art. 40 e altera
o § 10 do art. 50 do Decreto 517, de 8 de maio
de 1992,que regulamenta o art. 11 da Lei nO

8.337, de 30 de dezembro de 1991, e regula a
Área de Livre Comércio de Macapá e Santana
- ALMCS, permitindo a industrialização de
produtos destinados ao mercado externo pelo
sistema de "drawback" e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado HILÁRIO COIMBRA

10 - PROJETO DE LEI N° 2.721-A/97 - do Sr. João
Maia - que "cria áreas de livre comércio nos
Municípios de Plácido de Castro, Xapuri, Assis
Brasil e Capixaba, no Estado do Acre, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado MOISÉS BENNESBY

11 - PROJETO DE LEI N° 1.610-A/96 - do Senado
Federal - que "dispõe sobre a exploração e o
aproveitamento de recursos minerais em terras
indígenas, de que tratam os artigos 176,
parágrafo 1o, e 231 , parágrafo 30, da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ

12 - PROJETO DE LEI N° 2.049-A/96 - do Sr.
Gerson Peres - que "transforma a Zo~a de
Processamento de Exportação - ZPE - de
Barcarena em Área de Livre Comércio de
Barcarena - ALCOBA - no Estado do Pará, e
dá outras providências". .
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

13 - PROJETO DE LEI N° 239-A/95 - do Sr.
Expedito Junior (PL 1.072/95, apensado) - que
"cria área de livre comércio no Município de
Porto Velho, Estado de Rondônia, e dá outras
providências.
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

A V I S O N° 7/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 14/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 3.313/97 - do Sr.
Confúcio Moura - que "altera dispositivo do art.
50 da Lei nO 7.797, de 10 de julho de 1989, que
cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO
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PAU T A N° 24/97
(REMANESCENTE)

A .. Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

1 - PROJETO DE LEI N° 3.232/92 - do Senado
Federal (PLS N° 173/91) que "disp.õe sobre a
liberdade de imprensa, de opinião e de
informação, disciplina a responsabiliade dos
meios de comunicação, e dá outras
providências". (Apensos os Projetos de Lei nOs
5.960 e 6.045 de 1990; 179, 192, 256, 276,
506, 703, 750, 845, 950, 1.099, 1.439, 1.539 e
2.065, de 1991; 2.735 e 2.741, de 1992)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, do Substitutivo adotado
pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, e dos Projetos de
Lei nOs 506/91, 2.735/92 e 2.741/92,
apensados, na forma do Substitutivo
apresentado; pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição dos Projetos de Lei nOs 6.045 de
1990, 192,256,276,750, 1.439, 1.539 e 2.065
de 1991, apensados; pela incostitucionalidade
dos Projetos de Lei nOs 179, 703, 845 e 950 de
1991, apensados; pela injuridicidade dos
Projetos de Lei nOs 1.099/91 e 5.960/90,
apensados.
VISTA CONJUNTA: Concedida em 14.05.97
aos Deputados Alzira Ewerton, Jarbas Lima,
Roland Lavigne, Gerson Peres, Matheus
Schmidt, Luiz Eduardo Greenhalgh, Gilvan
Freire, Vicente Cascione, Salvador Zimbaldi,
José Genoíno, Moisés Bennesby, Djalma de
Almeida César, Sílvio Pessoa, Adhemar de
Barros Filho, Nicias Ribeiro e Nilson Gibson.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 11/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.186-B/92 - do Sr. José
Fortunati - que "Torna obrigatória a exibição,
nas salas de cinema do País, de filmes
contendo recomendações sobre a AIDS".
RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN

2 - PROJETO DE LEI N° 3.119/97 - do Sr. Albérico
Filho - que "Dispõe sobre incentivo fiscal às
microempresas e às empresas de pequeno
porte do setor de informática".
RELATOR: Deputado ROBERTO SANTOS

3 - PROJETO DE LEI N° 3.360/97 - do Sr. Antônio
do Valle - que "Dispõe sobre a veiculação
~ratuita de campanhas educativas sobre o
efeito danoso do uso de drogas, nas emissoras
de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

4 - PROJETO DE LEI N° 3.363/97 - do Sr. Remi
Trinta - que "Dispõe sobre a veiculação gratuita
de programas de saúde popular nas emissoras
de rádio e televisão".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

5 - PROJETO DE LEI N° 3.384/97 - do Sr. Marçal
Filho - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade das
emissoras de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) destinarem horários específicos à
veiculação de programação local".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Horário: 10 horas
Local: Plenário 1, Anexo 11

PAU T A N° 22/97

A .. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

1 • PROJETO DE LEI N° 4.821-A/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1031/94) - que "dá
nova redação aos artigos 789 e 790 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA.
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
VISTA: Concedida em 08.05.97 ao Deputado
Vicente Cascione.
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PAU T A N° 26/97
(REMANESCENTE)

A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N0 396/96 - do Sr. Lael Varella e outros que
"dispõe sobre a Política Agrícola e Fundiária".
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados José Genoíno e Sérgio
Miranda.

PAU T A N° 27/97

A • Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.452/96 - do Sr.
Augusto Viveiros - que "altera o inciso 11 do
artigo 5° e o inciso I do artigo 448 da Lei n°
3.071, de 1° janeiro de 1916 - Código Civil".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação, com emendas

PAU T A N° 28/97
(REMANESCENTE)

A • Propqsições' sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 895-A/95 - do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre a
inclusão de parágrafo único no inciso IV do
art. 8° da Lei nO 8.906, de 4 de julho de 1994 -
Estatuto da Advocacia e Ordem dos
Advogados do Brasil".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público a, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei nO 895/95.
principal, nos termos do substitutivo
apresentado, e pela rejeição do substitutivo da
Comissão de Trabalho. de Administração e
Serviço Público

PAU T A N° 31/97

A • Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE LEI N° 2.036/91 - do Senado
Federal (PLS nO 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 nO 8.167, de 1991".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE
CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Sílvio Pessoa.

2 - PROJETO DE LEI N° 2.210/96 - do Senado
Federal (PLS nO 31/96) - que "dispõe sobre o
regime tributário das microempresas e
empresas de pequeno porte, e dá outras
providências". .
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

PAU T A N° 40/97
(REMANESCENTE)

A - Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 413/96 - do Poder Executivo (Mensagem nO
971/96) que "altera dispositivos da
Constituição, pertinentes ao trabalho do
menor".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela adrnllJsibilidade

PAU T A N° 46197

A - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDiNÁ'~
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PAU T A N° 54/97

PROJETO DE LEI N° 730/95 - do Sr. Ubiratan
Aguiar - que "regulamenta o artigo 213 da
Constituição Federal, definindo escolas
comunitárias, confessionais e filantrópicas para
fins de recebimento de recursos públicos".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas adotadas pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Paes Landim.

PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Nilson Gibson.

A .. Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:

2 - PROJETO DE LEI N° 676-A/95 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "regulamenta o artigo
206, inciso IV, da Constituição Federal,
dispondo sobre a gestão democrática do
ensino público".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e da
emenda da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, com substitutivo
VISTA: Concedida em 06.08.97 ao Deputado
Paes Landim.

8 .. Proposições sujeitas à apreciação
conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

PAU T A N° 51/97

PAU T A N° 50/97
(REMANESCENTE)

2 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 451/97 - do Sr. Maurício Requião e outros 
que "acrescenta parágrafo ao art. 212 da
Constituição Federal" .
RELATOR: Deputado DJALMA DE ALMEIDA
CÉSAR
PARECER: pela admissibilidade

A .. Proposições sujeitas a disposições
especiais' (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 383/96 - do Sr. Benedito Domingos e outros 3 -
- que "dá nova redação ao "caput" e ao
parágrafo único do artigo 23 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.06.97
aos Deputados Alzira Ewerton, Nilson Gibson
e Darci Coelho.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.417/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre as
atividades, o registro e o funcionamento das
agências de turismo e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e do
substitutivo da Comis~ão de Economia,
Indústria e Comércio, com subemenda
VISTA CONJUNTA: Concedida em 14.05.97
aos Deputados Ney Lopes, Jarbas Lima,
Nelson Otoch, Alexandre Cardoso e Aloysio
Nunes Ferreira.

A .. Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA URGENTíSSIMA
(ART. 155 DO RI) 1 -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.211/96 - do Senado
Federal (PLS nO 32/96) - que "institui o
Estatudo da Microempres3 e da Empresa de
Pequeno Porte, dispondo sobre o tratamento
jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nos arts. 170 e 179 da Constituição".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.340-B/93 - do Sr.
Odelmo Leão - que "altera a Lei nO 8.171, de 10
de janeiro de 1991, acrescentando-lhe
dispositivos referentes à defesa agropecuária".
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste e das
emendas adotadas pela Comissão de
Agricultura e Política Rural
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PAU T A N° 55/97

A -. Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e 203 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

termos do artigo 53, parágrafo 1°, da
Constituição Federal, para apreciar denúncia
oferecida contra o Deputado Federal DAVI
ALVES SILVA."
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
PARECER: pela não concessão da licença

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 235/95 - da Sra. Vanessa Felippe e outros 
que "suprime-se o termo "civis" do artigo 19 do
Ato das Disposições Transitórias".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inadmissibilidade desta e da
Proposta de Emenda à Constituição nO 461/97,
apensada; e pela anti-regimentalidadA da
Proposta de Emenda à Constituição nO 479/95,
apensada

PAU T A N° 57197

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

A V I S O N° 08197

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08-08-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

1 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
445/97 - da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (Mensagem nO 475/97-PE) 
que "autoriza a permanência temporária de
força militar do Uruguai no território nacional
para a realização de exercícios conjuntos de
força de paz entre os Exércitos brasileiro e
argentino, a realizarem-se no corrente ano no
Estado do Rio Grande do Sul".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

PAU T A N° 58/97

A - Matérias sujeitas a disposições
especiais (art.251 do RI):

TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1 - OFíCIO N° 261/P/96 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos
termos do artigo 53, parágrafo 1°, da
Constituição Federal, para apreciar
queixa-crime oferecida contra o Deputado
Federal AYRES DA CUNHA MARQUES."
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela não concessão de licença

2 - OFíCIO N° 516/P/96 - do Supremo Tribunal
Federal - que "solicita licença prévia, nos

1 -

2-

3-

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 3.296/89 - do Sr. Paulo
Ramos - que "Dispõe sobre o livre acesso a
praias, rios, lagos e lagoas, e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS

PROJETO DE LEI N° 3.896/89 - do Sr. Gerson
Marcondes - que "Adapta a Lei Federal nO
6.766, de 19 de dezembro de 1979, às normas
do artigo 183 da Constituição Federal e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO BRASIL

PROJETO DE LEI N° 2.356/96 - do Sr. João
Augusto que "Dispõe sobre os
empreendimentos habitacionais de interesse
social".
RELATOR: Deputado MAURO FECURY

PROJETO DE LEI N° 3.321/97 - do Sr. Basílio
Villani - que "Dispõe sobre imóveis para
locação social, estabelece normas de
procedimento e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARQUINHO CHEDID

PROJETO DE LEI N° 3.379/97 - da Sra. Dalila
Figueiredo - que "Torna obrigatória a instalação
de sanitários e bebedouros nos tipos de
edificações que especifica".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS
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CONVIDADOS:
- Deputado CARLOS MELLES - Presidente da
Frente Parlamentar das Cooperativas;
- ANA MARIA PELlANO - Secretária Executiva
do Programa Comunidade Solidária;
- ANDRÉ SPITZ - Secretário Execütivo do
Comitê de Entidades Públicas no Combate à 7
Fome e péla Vida - COEP;
- WALTER TESCH - Presidente da Federação
das Cooperativas de Trabalho do Estado de

PROJETO DE LEI N° 3.132/97 -do Sr. Murilo
Pinheiro' - que: :'díspõe sobre os ;horários para
se ministrar aulas de edl,Jcação fisica".
RELATOR: Deputado PEDRO YVES

PROJETO DE LEI .N° 3.123/97 -' do Sr.
Wigberto Tartuce - que "altera o § 3° do art. 58
da Lei nO 9.394, dé 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

PROJETO DE LEI N° 3.130/97 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "dispõe sobre a ,obr.igatoriedade
da inclusão da disciplina Língua Portuguesa
durante todos os períodos de quaisquer cursos
superiores".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

6-

4-

São PauloNice Presidente da Confederação
Brasileira das Cooperativas de Trabalho;
- PAULO MARCHIORI BUSS - Diretor do
Centro de Estudos da Escola Nacional de
Saúde Pública - ENSP/Fundação Oswaldo
Cruz - FIOCRUZ; e
- MURILO XAVIER FLORES - Secretário
de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura.

A V IS O N° 22/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 12/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.045/89 - do Sr. Jorge
Arbage - que "dispõe sobre critérios para o
tombamento de bens móveis e imóveis".
RELATOR: Deputado ALVARO VALLE

2 - PROJETO DE LEI N° 2.835/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "dispõe sobre o valor total
anual das mensalidades escolares e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

3 - PROJETO DE LEI N° 3.018/97 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "proíbe a venda de bebida
alcoólica num raio de até 200 (duzentos)
metros de estabelecimentos escolares".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER

PROJETO DE LEI N° 3.110/97 - do Sr.
Leônidas Cristino - que "dispõe sobre a criação,
da Caderneta Escolar".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PAUTA N° 14/97

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚB~ICA
CONJUNTA· CECD/CTASP

FÓRUM DA TRANSFORMAÇÃO DA
ECONOMIA

ASSUNTO: Discussão do Projeto de lei
nO 1.670/96 - do Poder Executivo (MSC N°
235/96) - que "dispõe sobre o incentivo a
ser prestado. pelo . Poder Público à 5 _
criação, consolidação e capacitação de
cooperativas ou de' assoc'iaçõesque
menciona, e acrescenta dispositivos ao
artigo 24 da Lei n° 8.666, de 21 de julho
de 1993".

Local: Plenário nO 10, Anexo 11
Horário: 10 h

TEMA:
3° ANO DO PLANO REAL: AVALIAÇÃO E
PERSPECTIVA

CONVIDADO:
DR. FRANCISCO LAFAIETE DE PÁDUA
LOPES, Diretor de Política Monetária do
Banco Central

PAUTA N° 23/97
Plenário 5 - Anexo 11
Horário: 10h
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8 - PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr.
Fernando Gabeira - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de aquisição de títulos
publicados no País pelas bibliotecas das
instituições de ensino superior".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON

9- PROJETO DE LEI N° 3.149/97 - do Sr.
Ricardo Barros - que "dispõe sobre a instituição
do Dia da Família e dá outras providências".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

10- PROJETO DE LEI N° 3.158/97 - do Sr.
Lindberg Farias e Ricardo Gomyde - que
"dispõe sobre a jornada de trabalho dos
estudantes dos níveis de ensino fundamental,
médio e superior".
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

11 - PROJETO DE LEI N° 3.164/97 - do Senado
Federal ( PLS 221/96 ) - que "determina o
tombamento dos bens culturais das empresas
incluídas no Programa Nacional de
Desestatização".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

12 - PROJETO DE LEI N° 3.169/97 - do Sr. Carlos
Airton - que "limita, em até 10% ( dez por
cento) do valor total das mensalidades
escolares, a quantia a ser paga por ocasião da
matrícula nas escolas particulares".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA

13 - PROJETO DE LEI N° 3.170/97 - do Sr.
Antonio Balhmann • que "limita o número de
alunos em salas de aula, nas turmas de
primeiro grau, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER

14 - PROJETO DE LEI N° 3.178/97 - do Sr. Padre
Roque - que "altera dispositivos do art. 36 Ja
Lei na 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO

15 - PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado
Federal (PLS 219/96) - que "dispõe sobre o
seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos
promotores e organizadores de rodeios, em
benefício dos participantes desses eventos,
amadores ou profissionais, e dos seus
dependentes, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

16 - PROJETO DE LEI N° 3.184/97 - do Sr.
Ubiratan Aguiar - que "altera o art 15 da Lei na
9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério".
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

17 - PROJETO DE LEI N° 3.207/97 - do Senado
Federal (PLS 129/95) - que "regulamenta o
procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias".
RELATOR: Deputado'SEVERIANO ALVES

18 - PROJETO DE LEI N° 3.212/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "institui a Bolsa-Auxílio
a estudantes da educação profissional em
dedicação integral aos estud~s". _
RELATOR: Deputado MAURICIO REQUIAO

19 - PROJETO DE LEI N° 3.220/97 - 'do Sr.
Betinho Rosado - que "dá nova redação ao
"caput" do art. 2° e acrescenta parágrafo ao art.
7° da Lei na 9.424, de 24 de dezembro de
1996, que dispõe sobre o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

20 - PROJETO DE LEI N° 3.236/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "estabelece vantagens a
estudantes dos cursos de Agronomia e
Veterinária, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

21 - PROJETO DE LEI N° 3.263/97 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "institui o passe estudantil no
transporte público coletivo rodoviário
interestadual".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JIJNIOR

22 - PROJETO DE LEI N° 3.265/97 - do Sr. Arlindo
Chinaglia - que "proíbe a criação de novos
cursos médicos e a ampliação de vagas nos
cursos existentes, nos próximos dez anos, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

23 - PROJETO DE LEI N° 3.266/97 - do Sr.
Betinho Rosado - que "altera o art. 16 da Lei na
5.540, de 28 de novembro de 1968, relativo ao
processo de escolha de dirigentes de
instituições de ensino superior".
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26 -

25 -

24 -

RELATOR: Deputado JOÃO FAUSTINO

PROJETO DE LEI N° 3.274/97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em
estabelecimentos que proporcionam lazer e
entretenimento".
RELATOR: Deputado MÁRIO DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI N° 3.276/97 - do Sr.
Severiano Alves - que "modifica o art. 9° da Lei
nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996".
RELATOR: Deputado MAURíCIO REQUIÃO

PROJETO DE LEI N° 3.281/97 - do Sr.
Severino Cavalcanti - que "dispõe sobre os
órgãos de representação de estudantes de
nível superior e fixa regra quanto à prova da
condição de estudante de qualquer nivel de
ensino".
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES

27 - PROJETO DE LEI N° 3.292/97 - do Sr. Pedro
Yves - que "estabelece a obrigatoriedade de
concessão de bolsas de estudos para
portadores de deficiência física e visual, por
instituições particulares de ensino técnico e
superior, na proporção de dez por cento dos
alunos matriculados, por curso".
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS

28 - PROJETO DE LEI N° 3.296/97 - do Sr. João
Mellão Neto - que "determina a inclusão no
currícLllo de ensino de primeiro e segundo
graus de disciplinas relacionadas à cidadania e
às instituições democráticas".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

29 - PROJETO DE LEI N° 3.317/97 - do Sr.
Wlgberto Tartuce - que "estabelece a
obrigatoriedade da inclusão da disciplina
Ensino Bíblico nas escolas de ensino
fundamental".
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

30 - PROJETO DE LEI N° 3.354/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "determina a inclusão
da disciplina Qualidar.le Total no currículo das
escolas de ensino fundamental",
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

31 - PROJETO DE LEI N° 3.403/97 - do Sr. João
Mendes -que "dispõe sobre a dedução de
contribuição previdenciária dos valores
aplicados em bolsas de estudo".
RELATOR: Deputado ADEMIR CUNHA

32 - PROJETO DE LEI N° 3.414/97 - do Sr. Nelson
Marchezan - que "altera alínea .'. bOI d.o. inciso
XIV do art. 40 da lei nO 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre a polltica
e as instituições monetárias, bancárias e
creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO

33 - PROJETO DE LEI N° 3.415/97 - do Sr. José
Carlos Lacerda - que "altera o inciso 11 do art.
44 da Lei nO 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional".
RELATOR: Deputado AUGUSTO NARDES

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I 5 O N° 18/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11/08/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

1 - PROJETO DE LEI N° 828-A/95 - dos Srs.
Mareio Reinaldo Moreira e Antonio. do Valle 
que "dispõe sobre a complementação da
aposentadoria do pessoal da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EMBRAPA e do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado S/Lvia TORRES

2 - ROJETO DE LEI N° 2.770-A/97 - do Tribunal
de Contas da União - que "dispõe sobre a
criação de cargos efetivos e de funções
comissionadas na Secretaria do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

3 - PROJETO DE LEI N° 3.322/97 - do Sr.
Abelardo Lupion - que "cria estabelecimento
prisional federal agrícola de segurança
máxima, com capacidade limitada a dez mil
internos por módulo, destinado a condenados
de todos os Estados brasileiros a pena superior
a quinze anos, de alta periculosidade, ou que
tenham cometido crime hediondo".
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
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B - Da Análise do Mérito:

4 - PROJETO DE LEI N° 3.262-A/92 - do Sr.
Alberto Goldman - que "estabelece incentivo
fiscal na área do Imposto de Renda, para as
atividades de normalização".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

5 - PROJETO DE LEI N° 4.528-A/94 - dos Srs.
Dércio Knop e outros 2 - que "autoriza a
criação de Área de Livre Comércio nos
Municípios de Dionísio Cerqueira, no Estado de
Santa Catarina, e Barracão, no Estado do
Paraná, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

6 - PROJETO DE LEI N° 122-A/95 - do Sr. José
Fortunati (em apenso o PL nO 333/95) - que
"altera a Lei nO 7.315, de 24 de maio de 1985 e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA

7 - PROJETO DE LEI N° 4.915-A/95 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "regulariza a situação fiscal
de aparelhos, equipqmentos e acessórios
eletrônicos estrangeiros, nas condições que
estabelece".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

8 - PROJETO DE LEI N° 1.618-A/96 - do Sr.
Theodorico Ferraço - que "altera a Lei nO 6.024,
de 13 de março de 1974, que dispõe sobre a
intervenção e a liquidação extrajudicial de
instituições financeiras, e dá outras
providências; e estabelece limite para as
transferências de recursos do Banco Central
para instituições financeiras, necessárias à
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional no
âmbito do Programa de Estímulo. à
Reestruturação e ao Fortalecimento do· SFN 
PROER".
RELATOR:.Deputado SAULO QUEIROZ

9 - PROJETO DE LEI N° 3.104/97 - do Sr. Álvaro
Gaudêncio Neto - que "dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI nas aquisições de ambulâncias por
instituições de assistência social, sem fins
lucrativos, e por prefeituras municipais".
RELATOR:Deputado TALVANE
ALBUQUERQUE

.
10c PROJETO DE LEI N° 3.237/97 - do Sr. Valdir

Colatto - que "dispõe sobre incentivo. fiscal a
entidades filantrópicas".
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO

11 - PROJETO DE LEI N° 3.239/97 - do Sr. Waldir
Colatto - que "obriga as instituições financeiras
bancárias a receberem todos os pagamentos
de impostos e taxas".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

12 - PROJETO DE LEI N° 3.245/97 - do Sr. Júlio
Redecker - que "modifica a Lei nO 8.981, de 20
de janeiro de 1995, que altera a legislação
tributária federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

13 - PROJETO DE LEI N° 3.259/97 - do Sr. Osmar
Leitão - que "dispõe sobre a dedutibilidade do
IPTU e do IPVA para efeito de determinar o
imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

14 - PROJETO DE LEI N° 3.285/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "concede incentivo fiscal às
pessoas jurídicas que doarem máquinas,
equipamentos ou utensílios destinados ao
preparo, acondicionamento e distribuição de
alimentos a pessoas carentes".
RELATOR: Deput<?do TALVANE
ALBUQUERQUE

15 - PROJETO DE LEI N° 3.286/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "dispõe sobre incentivos fiscais às
pessoas jurídicas que doarem refeições a
entidades, associações e fundações sem fins
lucrativos, para distribuição a pessoas
carentes".
REUÚOR: b'eputado OSÓRIO ADRIANO

16 - PROJETO DE LEI N° 3.J87/97 - do Sr.
Philemon Rodrigues - que "altera o art. 6° da
Lei n° 8.989, de 24 de fevereiró de 1995, que
dispõe sobre isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de
automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física, e rlá
outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

17 - PROJETO DE LEI N° 3.288/97 - do Sr. Feu
Rosa - que "isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI os alimentos, máquinas,
equipamentos e utensilios doados a entidades,
associações e fundações sem fins lucrativos
que tenham por finalidade o preparo e/ou
distribuição gratuita de alimentos a pessoas
carentes". .
RELATOR: DeputadoANIVALDO VALE
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18 - PROJETO DE LEI N° 3.295/97 - do Sr.
Fernando Lopes - que "dispõe sobre a garantia
dos depósitos de poupança pelo Banco Central
do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada YEDA CRUS1US

19 - PROJETO DE LEI N° 3.410/97 - do Sr. Roberto
Balestra - que "autoriza novas composições ou
prorrogações das dívidas refinanciadas com
base na Lei n° 8.727, de 5 de novembro de
1993, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

A V I S O N° 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 13/ú8/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso:1 a Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEB~RÃO

EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 558/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a criação do
programa de apoio e assistência médico-social
domiciliar a pacientes crônicos, atendidos pelo
Sistema Único de Saúde e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado José Pinotti
PARECER (REFORMULADO): favorável, com
substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 2.891/87 - do Sr. Pedro
Wilson - que "altera a Lei n° 9.425, de 24 de
dezembro de 1996, que dispõe sobre a
concessão de pensão especial às vítimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado
de Goiás." .
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA
COM COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO

HORÁRIO: 10 horas
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N° 1.670/96, DO PO
DER EXECUTIVO (MSC N° 235/96), QUE "DISPÓE SO
BRE O INCENTIVO A SER PRESTADO PELO PODER PÚ
BLICO Á CRIAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E CAPACITAÇÃO
DE COOPERATIVAS OU DE ASSOCIAÇÓES QUE MEN
CIONA, E ACRESCENTA DISPOSITIVOS AO ARTIGO 24
DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993".

CONVIDADOS:

Deputado Carlos Melles - Presidente da Frente Parlamentar
das Cooperativas;
Sra. Ana Maria Peliano - Secretária Executiva do Programa
Comunidade Solidária;
Sr. André Spitz • Secretário Executivo do Comitê de Entida
des Públicas no Combate à Fome e pela Vida - COEP;
Sr. Walter Tesch - Presidente da Federação das Cooperati
vas de Trabalho do Estado de São PauloNice-Presidente
da Confederação Brasileira das Cooperativas de Trabalho;
Sr. Paulo Marchiori Buss - Diretor do Centro de Estudos da
Escola Nacional de Saúde Pública ENSP/Fundação Oswal
do Cruz - FIOCRUZ; e
Sr. Murilo Xavier Flores - Secretário de Desenvolvimento
Rural do Ministério da Agricultura

A V I S O N° 26/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 11/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.152/97 - do Senado
Federal (PLS N° 307/95) - que "altera a
redação do art. 4° do Decreto-Lei nO 972, de 17
de outubro de 1969, que dispõe sobre o
exercício da profissão de jornalista, e dá outras
.providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

A V I S O N° 27/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 14/08/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: •

1 - PROJETO DE LEI N° 3.329/97 - do Sr. JOSI

Pimentel e outros - que "dispõe sobre é

concessão do benefício Seguro-Desempreg(
ao produtor, parceiro, meeiro e arrendatári,
rurais em períodos de safras frustradas".
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLl



Agosto de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23539

2 - PROJETO DE LEI N° 3.362/97 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a
criação de Juntas de Conciliação e Julgamento
na 15a Região da Justiça do Trabalho, define
jurisdições e dá outras providencias".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

3 - PROJETO DE LEI N° 3.365/97 - do Tribunal
Superior do Trabalho - que "altera dispositivos
da Lei n° 8.432, de 11 de junho de 1992,
dispõe sobre a transferência de Sede de
Juntas de Conciliação e Julgamento, define
jurisdições e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V 15 O N° 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 07/08/97
Prazo.: S sessões
Decurso: sa sessão

6-

7-

8-

RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA

PROJETO DE LEI N° 3.345/97 - do Senado
Federal (PLS nO 8/96) - que "proíbe a venda de
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
comerciais situados nas margens das rodovias,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BENEDITO
GUIMARÃES

PROJETO DE LEI N° 3.359/97 - do Sr. Elias
Murad - que "torna obrigatória a aposição de
pintura refletiva de advertência na traseira de
veículos de carga, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES

PROJETO DE LEI N° 3.391/97 - do Sr. Maluly
Netto - que "altera a Lei nO 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, determinando a presença,
nos aeroportos, de equipamentos e equipes
para inspeção de segurança".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER

1 -

2-

3-

4-

5-

PROJETO DE LEI N° 3.273/97 - do Sr. Ricardo
Izar - que "proíbe o uso da telefonia móvel
celular por condutor de veículo em movimento
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DuíLlO PISANESCHI

PROJETO DE LEI N° 3.323/97 - do Sr.
Welinton Fagundes - que "estabelece a
obrigatoriedade da instalação dos dois
espelhos retrovisores laterais externos em
todos os veículos automotores rodoviários
fabricados ou em circulação no território
nacional".
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE

PROJETO DE LEI N° 3.328/97 - do Sr.
Fernando Zuppo - que "determina a instalação,
nos veículos automotores, de dispositivo
destinado ao armazenamento temporário de
resíduos gerados por seus ocupantes".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ

PROJETO DE LEI N° 3.339/97 - do Sr. José
Coimbra - que "proíbe a instalação de
ondulações transversais em vias públicas".
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

PROJETO DE LEI N° 3.343/97 - do Sr. Lujz
Fernando - que "determina a instalação de
posto de serviço e atendimento médico de
urgência fiOS aeroportos que especifica".

A V 15 O N° 17/97

RECEBJMENTO DE EMENDAS
Início.: 08/08/97
Prazo.: S sessões
Decurso: 4a sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.364/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "regula o seguro facultativo de
acidentes pessoais oferecido aos passageiros
pelas empresas de transporte rodoviário
intermunicipal, interestadual e internacional".
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

2 - PROJETO DE LEI N° 3.372/97 - da Sra

Marinha Raupp - que "concede passe livre às
pessoas portadoras de deficiência física e aos
idosos no sistema de transporte público
coletivo intermunicipal".
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

3 - PROJETO DE LEI NC 3.388/97 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dispõe sobre a construção de
muro de proteção contínuo nas pontes,
viadutos e curvas perigosas em rodovias
federais".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA
Horário: 10 horas
Local: Plenário nO 02, Anexo 11

PAU T A N° 10/97

A) Apresentação, discussão e votação
das seguintes Atas:
1 - Ata da 48 Reunião Ordinária, realizada em

17/06/97;

2 - Atas da 38 e 48 Reuniões de Audiências
Públicas, realizadas, respectivamente em
08/07/97 e 15/07/97;

B) Apresentação, discussão e votação do
Parecer ao seguinte Projeto de Lei:

2-

3-

4-

,PROJETO DE LEI N° 10/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito
suplementar no valor de R$ 3.115.162,00, para
os fins que especifica."
Relator: Deputado JOSÉ ROCHA
Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

REQUERIMENTO de autoria do Senador
JEFFERSON PÉRES, pelo qual, na qualidade
de Relator, solicita a prorrogação, por 60 dias,
do prazo. para apresentação do Parecer às
Contas do Presidente da República relativas ao
exercício financeiro de 1996.

DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO, sobre as modificações a
serem realizadas em seu Regulamento Interno,
com vistas a compatiibilizá-Io com as
disposições da Resolução n° 02, de 1995-CN e
com as necessidades operacionais da
Comissão e de suas Subcomissões.
Relator: Deputado JOÃO FASSARELLA
Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no
Relatório.

PAU T A N° 11/97

A) Apresentação, Discussão e Votação
das Seguintes Matérias:

1 - PROJETO DE LEI N° 07/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor de Operações Oficiais de
Crédito - Recursos Sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de R$ 621.948.858,00, para os fins que
especifica,"
Relator: Deputado ISRAEL PINHEIRO
Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no
Projeto.

A) Apresentação, discussão e votação
das seguintes matérias:
1 - PROJETO DE LEI N° 09/97-CN, que "Autoriza

o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Ciência e
Tecnologia, do Ministério dos Transportes e do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, crédito especial
até o limite de R$ 10.623.202,00, para os fins
que especifida."
Relator: Deputado ARMANDO ABÍUO
Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

PROJETO DE LEI N° 12/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério dos Trasportes, do
Ministério das Minas e Energia e do Ministério
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar
no valor global de R$ 105.373.700,00, para os
fins que especifia."
Relator: Deputado ANÍBAL GOMES

PAU T A N° 12/97

2-
PROJETO DE LEI N° 08/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Estado-Maior das
Forças Armadas, crédito especial até o limite
de R$ 401.492,00, para os fins que especifica."
Relator: Senador JOSÉ BIANCO
Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no
Projeto, sem alterações.

1 -
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3-

4-

Voto: FAVORÁVEL, nos termos propostos no 1-
Projeto, sem alterações.

REQUERIMENTO de autoria dos Deputados
JOÃO FASSARELLA e SÉRGIO MIRANDA,
solicitando o desdobramento, no mínimo em
dois, do Projeto de Lei nO 14/97-CN, por tratar 2 -
de assuntos diferentes.

ANÁLISE DO RELATÓRIO sobre a execução
do Plano Plurianual para 1996-1999, relativo ao
exercício de 1996 - Mensagem nO 244, de
30/04/97.
Relator: Senador COUTINHO JORGE. 3 -

A V I S O N° 11/97

PROJETO DE LEI N° 018/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério de Minas e
Energia, crédito suplementar no valor de R$
26.897.396,00, para os fins que especifica".

PROJETO DE LEI N° 019/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor de diversos órgãos, crédito suplementar
no valor global de R$ 18.912.789,00, para os
fins que especifica".

PROJETO DE LEI N° 020/97-CN, que "Autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos
Transportes, crédito suplementar no valor de
R$ 4.120.720,00, para os fins que especifica.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11/08/97
Prazo.: 08 DIAS
Decurso: 04 DIAS

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 43 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a FRANCISCO TADEU GAR
DESANI LUZ, ponto nº 12.224, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Departa
mento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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, resolve dispensar, a pedido, de
acordo com o artigo 35, parágrafo único, inciso I,
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1991, MÁ
BIR SANTOS, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Téc
nico em Material e Patrimônio, Padrão 45, ponto n2

5138, da função comissionada de Chefe da Seção
de Treinamento e Aperfeiçoamento, FC-05, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia na Coordenação de Seleção e Treina
mento, da Diretoria-Geral, a partir de 11 de julho
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 1º,
item I, alínea a do Ato da Mesa nº 205, de 28 de ju
nho de 1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo
com o artigo 35, parágrafo único, inciso 11, da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, RICARDO DE
MOURA LOPES, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
co em Material e Patrimônio, Padrão 45, ponto nQ

4457, da função comissionada de Chefe da Seção
de Planejamento de Concursos, FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia
na Coordenação de Seleção e Treinamento, da Dire
toria-Gerai, a partir de 11 de julho do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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 nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo com o
artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1991, ROGÉRIO VENTURA
TEIXEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 30, ponto nº 4530, da função
comissionada de Chefe de Secretaria de Vice-líde
res, FC-06, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido dos Trabalhadores, a partir de 11 de julho do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, a pedido, de acordo com o
artigo 35, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1991, SíLVIO DE SOUSA
SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parla
mentar, Padrão 30, ponto nº 4701, da função comis
sionada de Chefe da Seção Administrativa, FC-05,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
que exercia na Coordel)ação de Seleção e Treina
mento, da Diretoria-Geral, a partir de 11 de julho do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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. 6º da Lei nQ 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,
da Lei nQ 8.112, citada, EVILÁSIO FERRAZ para
exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 4º
do Ato da Mesa nº 4, de 20 de fevereiro de 1991,
combinado com o art. 1º do Ato da Mesa nº 5, de 16
de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.
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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 pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, CÁSSIA MAFRA MARTINS
DE RAMOS BARROS, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 25, ponto nº 5565,
para exercer, a partir de 11 de julho do corrente ano,
na Coordenação Técnico-Pedagógica, do Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Ser
vidores da Câmara dos Deputados, a função comis
sionada de Chefe do Núcleo de Pesquisa, FC-05, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criada pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de
1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuiçges 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 pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, DONIZETI MARIANO PAS
SOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto nº 2265, para exercer, a partir de
11 de julho do corrente ano, na Coordenação de
Apoio Técnico-Administrativo, do Centro de Forma
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, a função comissionada
de Chefe do Núcleo de Produção, FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo
Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, GLÁUCIA APARECIDA PI
MENTEL ULHOA FERREIRA, ocupante de cargo da

Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº 4211,
para exercer, a partir de 11 de julho do corrente ano,
na Coordenação Técnico-Pedagógica, do Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Ser
vidores da Câmara dos Deputados, a função comis
sionada de Chefe do Núcleo de Divulgação, FC-05,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criada pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de
1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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 nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9Q, da Lei nQ 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nQ 21, de 4
de novembro de 1992, JANE MARY JORGE MA
LUF, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto nQ 4418, para exercer; a partir de
11 de julho do corrente ano, na Coordenação de Se
leção e Treinamento, do Centro de Formação, Trei
namento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câ
mara dos Deputados, a função comissionada de
Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Atividades
Legislativas, FC-05, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nQ 69,
de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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 nQ 205; de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9Q

, da Lei nQ 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nQ 21, de 4
de novembro de 1992, JOSÉ PEREIRA NETO, ocu
pa.nte de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão
45, ponto nQ 4214, para exercer, a partir de 11 de ju
lho do corrente ano, na Coordenação de Apoio Téc
nico-Administrativo, do Centro de Formação, Treina
mento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câma
ra dos Deputados, a função comissionada de Chefe
do Núcleo de Administração Escolar, FC-05, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criada
pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997.



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, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, NÉJEA NíVEA DE ANDRA
DE MADRUGA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão 45, ponto nº 1990, para exer
cer, a partir de 11 de julho do corrente ano, na Coor
denação Técnico-Pedagógica, do Centro de Forma
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, a função comissionada de
Chefe do Serviço de Consultoria de Ensino, FC-06, do

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, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, MABIR SANTOS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla
tivo - atribuição Técnica em Material e Patrimônio,
Padrão 45, ponto nº 5138, para exercer, a partir de
11 de julho do corrente ano, na Coordenação de Se
leção e Treinamento, do Centro de Formação, Trei
namento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câ
mara dos Deputados, a função comissionada de
Chefe do Serviço de Consultoria de Desenvolvimen
to de Pessoal, FC-06, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº
69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, JULlANA DE LACERDA
MESSERE ROMANCINI, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Psicólogo, Padrão 45, ponto nº 2044, para exercer, a
partir de 11 de julho do corrente ano, na Coordena
ção de Seleção e Treinamento, do Centro de Forma
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, a função comissionada
de Chefe do Núcleo de Programa e Eventos Espe
ciais, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de
julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.
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Câmara dos'Deputados, 13 de agosto de 1997. de novembro de 1992, MÓNICA LOPES RODRI~

- Michel Temer, Presidente. GUES MORENO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Opera~

dor de Máquinas, Padrão 26, ponto nº 5450, para
exercer, a partir de 11 de julho do corrente ano, na
Coordenação de Seleção e Treinamento, do Centro
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos
Servidores da Câmara dos Deputados, a função co
missionada de Chefe do Núcleo de Testes e Medi
das, FC-05, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de
julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
parágrafo único, do art. 9º. da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4

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 pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, MÁRCIO SANTOS, ocupante
de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão
26, ponto nº 5384, para exercer, a partir de 11 de ju
lho do corrente ano, na Coordenação de Apoio Téc
nico-Administrativo, do Centro de Formação, Treina
mento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Câma
ra dos Deputados, a função comissionada de Chefe
do Núcleo de Sistematização, FC-05, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo
Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997,

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.
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Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
da pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, RICARDO DE MOURA LO
PES, ocupante de cargo da Categoria Funcional de
Analista Legislativo - atribuição Técnico em Material
e Patrimônio, Padrão 45, ponto nº 4457, para exer
cer, a partir de 11 de julho do corrente ano, na Coor
denação de Apoio Técnico-Administrativo, do Centro
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos
Servidores da Câmara dos Deputados, a função co
missionada de Chefe do Serviço de Controle Admi
nistrativo, FC-06, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 69, de
10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
parágrafo único, do art. 9º. da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, RITA DE CÁSSIA SPíNOLA
COSTA DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico legislativo - atribuição Assis
tente Administrativo, Padrão 25, ponto nº 5590, para
exercer, a partir de 11 de julho do corrente ano, na
Coordenação Técnico-Pedagógica, do Centro de
Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Ser
vidores da Câmara dos Deputados, a função comis
sionada de Chefe do Núcleo de Criação, FC-OS, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, cria
da pelo Ato da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.

O P~esidente da Câmara dos Deputados, no
uso das ~ribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, ~o Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do pa-

rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, ROGÉRIO FERNANDES DA
SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Admi
nistrativo, Padrão 25, ponto nº 5661, para exercer, a
partir de 11 de julho do corrente ano, na Coordena
ção de Seleção e Treinamento, do Centro de Forma
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, a função comissionada
de Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Ativida
des Administrativas, FC-05, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa
nº 69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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 20S, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do pa
rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, ROGÉRIO VENTURA TEI
XEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico legislativo - atribuição Assistente Admi
nistrativo, Padrão 30, ponto nº 4530, para exercer, a
partir de 11 de julho do corrente ano, na Coordena
ção de Seleção e Treinamento, do Centro de Forma
ção, Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores
da Câmara dos Deputados, a função comissionada
de Chefe do Serviço de Consultoria de Recrutamen
to e Seleção, FC-06, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 69,
de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- 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 20S, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do pa~

rágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990,
combinado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4
de novembro de 1992, SílVIO DE SOUSA SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Pa
drão 30, ponto nº 4701, para exercer, a partir de 11
de julho do corrente ano, na Coordenação de Apoio
Técnico-Administrativo, do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento dos Servidores da



Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-6-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente, no exercício da Pre
sidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇ-Ao
Nl! 2.509, DE 1997

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Eduçação sobre discriminação racio
nal con~ra o povo judeu, que teria sido
pratica~apor professora da Universidade
Federal 'Fluminense - UFF.

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 Educação o seguinte pedido de in
formações:

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, 30 de junho de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.508, DE 1997

(Do Sr. Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento e Orçamento sobre dis
criminação racial contra o povo judeu,
que teria sido praticada por funcinária do
IBGE.

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 do Planejamento e do Orçamento o
seguinte pedido de informações:

a) quais as providências tomadas pela Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IBGE relativamente à denúncia do aluno da Universi
dade Federal Fluminense, Alexandre Brandão da
Costa, quanto à discriminação racial contra o povo
judeu, que teria sido praticada pela professora Elia
ne Alves da Silva, funcionária daquele Instituto?

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 pará
grafo único, do art. 9º, da Lei nº 8.112, de 1990, combi
nado com o art. 13 da Resolução nº 21, de 4 de no
vembro de 1992, TARCíSIO MANOEL DA ROCHA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Assistente Administrativo. Pa
drão 26, ponto nº 5417, para exercer, a partir de 11
de julho do corrente ano, na Coordenação Técnico
Pedagógica, do Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento dos Servidores da Câmara dos De
putados, a função comissionada de Chefe do Núcleo
de Planejamento Instrucional, FC-05, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato
da Mesa nº 69, de 10 de julho de 1997.

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997.
- Michel Temer, Presidente.
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Câmara dos Deputados, a função comissjonada de b) solicito cópia integral dos processos porven-
Chefe do Núcleo de Infra-Estrutura de Ensino, FC- tura abertos a esse respeito;
05, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputa- c) quais as penalidades a que está sujeita essa
dos, criada pelo Ato da Mesa nQ 69, de 10 de julho professora no âmbito do IBGE, caso se comprove
de 1997. que realmente fez as declarações constantes da de-

Câmara dos Deputados, 13 de agosto de 1997. núncia do aluno?
- Michel Temer, Presidente. d) quanto ganha por mês essa professora como

funcionária do IBGE, qual o cargo que ocupa e qual o
horário de trabalho junto aquele Instituto? Solicito cópia
do histórico funcional daquela funcionária.

e) qual o motivo da viagem da professora Elia
ne a Estocolmo, qual o período do seu afastamento,
quais os custos dessa viagem e qual o valor da diá
ria que recebeu?

f) solicito cópia do processo que autorizou essa
viagem da professora Eliane e do relatório final que
deve ter apresentado sobre o que lá fez;

g) solicito informar quais as viagens realizadas
pela professora Eliana nos últimos cinco anos, na
cionais e internacionais, indicando o período do
afastamento, os locais de destino, os objetivos das
viagens, o custo dessas viagens e os resultados ob
tidos com elas.

Sala das Sessões, 25 de junho de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.

VOTO



VOTO

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 17-7-97. - Heráclito Fortes, Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!! 2.554, DE 1997
(Do Cunha Bueno)

Solicita informaçõs3 ao Sr. Ministro
dos Transportes sobre () projeto "Rodo
via do Mercosul".

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 17 de julho de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 30-6-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

VOTO
Estando de acordo com o art. 50, § 2º da

Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento do Regimento Interno da Casa, voto pelo
encaminhamento.

Sala de Reuniões, 30 de junho de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.
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a) quais as providências tomadas pelo Ministé- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
rio da Educação e pela Universidade Federal Flumi- N2 2.545, DE 1997
nense relativamente à denúncia do aluno da Uni- (Do Sr. Cunha Bueno)
versidade Federal Fluminense, Alexandre Brandão
da Costa, quanto à discriminação racial contra o Solicita informações ao Sr. Ministro
povo judeu, que teria sido praticada pela professo- das Comunicações sobre::: pm;3to' "Te'e-

Porto".
ra Eliane Alves da Silva?

b) solicito cópia integral dos processos por- Excelentíssimo Senhor Presidente:
ventura abertos a esse respeito; Com fundamento no art. 50, § 2º, da constituição

c) segundo a legislação em vigor e as nor- Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
mas internas daquela Universidade, quais as pe- solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
nalidades a que está sujeita essa professora, caso Ministro das Comunicações o seguinte pedido de infor-
se comprove que realmente fez as declarações mações:
constantes da denúncia do aluno? a) Qual é a atual situação do projeto "Telepor-

d) como e a partir de quando serão adotadas to"? Apresenta problemas no seu andamento e can-
as medidas punitivas e essa professora, se proce- clusão? Favor explicar as razões desses atrasos e
dentes as denúncias? problemas, bem como as medidas para sua solução;

e) quais as funções exercidas pela professo- b) qual o valor total de recursos investidos até
ra Eliane na UFF e quanto ganha elas por mês? agora nesse projeto e quanto falta para sua conclu-
Solicito cópia do curriculum vitae dessa professo- são? Favor indicar a origem dos recursos que faltam
ra, assim como do seu curriculum junto à UFF e a investir;
outras universidades ou órgãos do Governo; c) quem é o gerente desse projeto, há quanto

f) quando a professora Eliane viajou para Es- tempo ele está à frente do respectivo projeto e quais
tocolmo, o que foi ela fazer lá, às custas de quem as atribuições e responsabilidades dessa pessoa?
e quando retoma ao Brasil? Obteve ela licença da Favor indicar seu vínculo empregatício, o local da 10-
UFF para fazer essa viagem? Recebeu ela salá- tação atual, qual o valor da sua remuneração mensal
rios por conta da UFF nesse período que esteve (inclusive valores recebidos a título de aposentadoria),
em Estocolmo? qual a área de formação e especialização e o tempo

g) quais as matérias ministradas pela profes- de serviço público? Solicito seu "curriculum vitae".
sara Eliane na UFF e quais os dias e horários em Sala das Sessões, 10 de julho de 1997. - Cu~

que ela dá aula naquela Universidade? nha Bueno
h) solicito cópia da ficha funcional daquela

professora na UFF;
i) solicito informar quais os cursos ministra

dos pela professora Eliane na UFF e em outras
universidades federais, assim como seminários e
congressos, nos últimos cinco anos, indicando os
horários e locais das aulas ou palestras ministradas.

Sala das Sessões, 26 de junho de 1997. 
Deputado Cunha Bueno.
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Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido
deinformações:

a) Qual é a atual situação do projeto "Rodo
via do Mercosul"? Apresenta problemas no seu an
damento e conclusão? Favor explicar as razões
desses atrasos e problemas, bem como as medi
das para sua solução;

b) qual o valor total de recursos investidos
até agora nesse projeto e quanto falta para sua
conclusão? Favor indicar a origem dos recursos
que faltam investir;

c) quem é o gerente desse projeto, há quan
to tempo ele está à frente do respectivo projeto e
quais as atribuições e responsabilidades dessa
pessoa? Favor indicar seu vínculo empregatício, o
local da lotação atual, qual o valor da sua remune
ração mensal (inclusive valores recebidos a título de
aposentadoria), qual a área de formação e especia
lização e o tempo de serviço público? Solicito seu
"curriculum vitae".

Sala das Sessões, 16 de julho de 1997.
- Deputado Cunha Bueno

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 24 de julho de 1997. - Deputa
do Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 24-7-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.640 DE 1997

(Da srª Socorro Gomes)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro das Relações Exteriores, sobre
questões relacionadas presença de tro
pas estrangeiras em território nacional.

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

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, o seguinte
Pedido de Informações:

Considerando as declarações de um militar dos
EUA sobre a prontidão de uma "força de elite", deno-

mililada Grupo Verde, para guardar a floresta Ama
zônica, conforme reportagem divulgada na Revista
"Isto É" de 11 de junho de 1997, é que pergllnto:

1. O Governo Brasileiro tem conhecimento da
existência de uma tropa militar norte-americana,
treinada com objetivos de atuar na Amazônia bra
sileira?

2. Já ocorreram manifestações oficiais do go
verno dos EUA em que tenha solicitado autoriza
ção ou demonstrado o interesse em:

a) Enviar tropas com objetivo de atuar em terri
tório brasileiro?

b) Realizar exercício conjunto, envolvendo tro
pas norte-americanas e das forças armadas brasilei
ras, em território nacional?

3. Qual o teor dessas manifestações?
4. Qual é a posição do governo brasileiro em

relação á presença de tropas militares estrangeiras
em território nacional?

Justificação

As informações contidas na reportagem da
Revista "Isto É" do dia 11 de junho de 1997, na
melhor das hipóteses, denuncia a disposição de
uma interferência que fere frontalmente a nossa
soberania.

São inquestionáveis as razões que temos
para dedicar atenção à preservação do meio am
biente e especialmente da Região Amazônica. As
riquezas do nosso subsolo e também biodiversida
de são imensuráveis é ainda pO\Jco conhecidas.
Não justifica, porém, qualquer interferência exter
na, utilizando o meio ambiente como desculpas
para violar nossa soberania, em detrimento do
controle que o próprio governo brasileiro deve ter
de seu território.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputada Socorro Gomes.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, Voto pelo Encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1997. - De
putado Heráclito Fortes, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 13-8-97 - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.



VOTO

Senhor Presidente,

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Relator.

Justificação

O Requerimento objetiva reunir informações
que permitam a análise mais apurada da política de
crédito rural. De posse dessas informações, dispore
mos de condições para a melhor intervenção de nos
so mandato, no parlamento e nos movimentos so
ciais, no tocante aos impactos da política de crédito
sobre a perfomance da agricultura brasileira no pe
ríodo considerado.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado João Fassarela.

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 Fazenda, pedido de informações
acerca das previsões dos gastos do Tesouro a título
de equalização de taxas dos contratos firmados no
âmbito da política de securitização das dívidas ru
rais, até a liquidação da primeira parcela dos contra
tos referidos, cujo prazo esgota-se em 31 de outubro
próximo.

Solicito, ainda, que as informações demanda
das sejam discriminadas segundo o porte dos produ
tores e, especificamente, pelo conjunto dos contra
tos com valor acima de R$200 mil.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.641, DE 1997 Nº 2.642, DE 1997

(Do Sr. João Fassarela) (Do Sr. Paulo Rocha)

Solicita informações ao Sr. Ministro Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda, sobre a execução da política da Saúde sobre Agentes Comunitários de
de securitização das dívidas rurais. Saúde em AnanindeualPA.

Sr. 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 de Estado da Saúde o pedido das se
guintes informações:

1) Qual o valor repassado ao Município de
AnanindeualPA, em 1996 e 1997 para pagamento
dos Agentes Comunitários de Saúde?

2) Qual a periodicidade dos repasses?
3) Qual o número de Agentes Comunitários de

Saúde que recebem com verbas do Ministério da
Saúde?

4) Qual o valor da remuneração mensal esta
belecido entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura?

5) O repasse feito pelo Ministério ao município,
referente à atuação dos Agentes Comunitários de
Saúde destina-se tão-somente ao pagamento de sa
lários ou engloba outros itens? Em caso positivo, es
pecificar para o que se destinam os recursos.

6) Existe um valor definido de salário para os
Agentes Comunitários de Saúde? Como é estabele
cida a relação entre o volume de recursos repassa
dos aos municípios e o que eles efetivamente pa
gam de remuneração aos Agentes?

7) Por que os repasses do SUS aos Estados e
Municípios não podem ser acessados através do Siafi?

Justificação

Informações a mim trazidas por mais de 50 Agen
tes Comunitários de Saúde dão conta de que os mes
mos recebem mensalmente R$120,00 (cento e vinte
reais), mas assinam dois recibos do mesmo valor.

Também questionam o valor de pagamento, já
que alegam ter informações de que o repasse do Mi
nistério para pagamento de cada Agente Comunitá
rio de Saúde seria de R$300,00 mensais.

Esses os motivos, Sr. Presidente, para o pedi
, do em questão, de modo a que se possa visualizar
com transparência esses pagamentos.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Paulo Rocha.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-8-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
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Regimento Internõ da Casa, voto pelo encaminha
mento.

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presi
dente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-8-97. - Heráclito Fortes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.643, DE 1997

(Do Sr. José Pimentel)

Solicita informações ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado do Planejamento e Or
çamento, Or. Antônio Kandir, acerca de
programa do BNDES para financiamento
à telefonia celular, conforme comentário
do editorial do jornal Folha de 5.Paulo,
edição do dia 8-8-97.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência com fundamento

no art. 50, da Constituição Federal e na forma do art.
219, § 1Q, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados que digne-se de solicitar ao Exmo. Sr. Mi
nistro de Estado do Planejamento e Orçamento, Dr.
Antônio Kandir, informações sobre o programa do
BNDES para financiamento à telefonia celular, con
forme editorial veiculado no jornal de Folha de
S.Paulo do dia 8-8-97, cópia anexa. Sobre a citada
matéria, inquiro:

1 - Qual o montante de recursos destinados ao
financiamento?

2 - Qual a linha de crédito utilizada, juros co
brados, forma de pagamento etc?

3 - Qual o perfil dos possíveis beneficiários?
Sala das Sessões, 11 de agosto de 1997.

José Pimentel.

Folha de S. Paulo 8-8-97

Opinião

INVERSÃO DE PRiORIDADES

Anteontem, enquanto o presidente rechaçava
as críticas de que seu governo não prioriza a área
social, o BNDES anunciava um generoso programa
de financiamento ao setor liderado pela telefonia ce
lular.

Em um país com graves carências de investi
mentos em setores que vão de saneamento básico à
infra-estrutura de transportes, é injustificável que o

BNDES oriente seus recursos para uma área que
promete elevada lucratividade e que, por isso, já
conta com enormes capitais privados.

Para citar o exemplo mais notório, a conces
são da banda B na Grande São Paulo superou em
mais de R$2 bilhões o preço mínimo oficial - o
ágio foi de 34%. Não faz sentido destinar até
R$200 milhões de créditos públicos para cada um
dos consórcios privados do setor.

Considerando-se as inúmeras necessidades
em outras áreas, é absurdo destinar fundos estatais
para empreendimentos que têm evidente capacida
de de se financiar no setor privado doméstico e in
ternacional.

No que se refere à produção dos equipamen
tos, oferecer créditos facilitados para 100% das
aquisições de máquinas e para as instalações,
além de financiar 70% de outros investimentos,
gera inclusive preocupações desses recursos. O
Brasil tem uma lastimável experiência com esse
tipo de iniciativa privada sem risco e com dinheiro
público.

"É basicamente através do BNDES que nós
estamos reorganizando o capitalismo brasileiro",
afirmou o presidente Fernando Henrique Cardoso
em entrevista publicada na revista científica "Lua
Nova". Seria de esperar que o governo orientasse
seu Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social justamente para as lacunas gritantes
no desenvolvimento social do Brasil, ou para os
gargalos da estrutura produtiva.

Em um país com tantas carências, no qual o
parque industrial necessita modernizar-se, finan
ciar investimentos em telefonia celular é uma into
lerável inversão de prioridades.

VOTO

, Estando de acordo com o art. 50, § 2Q da
Constituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa. Voto.

Pelo encaminhamento

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1997.

Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Pre-
sidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-8-97. Heráclito Fortes, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.644, DE 1997

(Do Sr. Geraldo Pastana)

Solicito informações ao Sr. Minis
tro da Fazenda, sobre gastos e receitas
do Governo com a execução da política
de comercialização de produtos agríco
las.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Fazenda, pedido de infor
mações acerca do demonstrativo anual dos gastos
e receitas do Governo Federal com as operações
de compra e venda de produtos agrícolas, via os
instrumentos de AGF - Aquisições do Governo Fe
deral e, EGFICOV - Empréstimos do Governo Fe
deral, Com Opção de Venda, no período de 1987
a 1997.

Solicito, ainda, que as informações sejam dis
criminadas, por produto e instrumento (AGF, ou
EFG/COV) e os valores expressos em preços de julho
de 1997.

Justificação

O Requerimento objetiva reunir informações
que permitam a análise mais apurada da política de
comercialização de produtos agrícolas, no período
histórico recente. De posse dessas informações, dis
poremos de condições para a melhor intervenção de
nosso mandato, no parlamento e nos movimentos
sociais, no tocante aos impactos da política de co
mercialização sobre a performance da agricultura
brasileira no período considerado.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputado Geraldo Pastana.

VOTO

Estando de acordo com o art. 50, § 2º da Consti
tuição Federal, e com os art. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa. Voto Pelo Encaminhamento.

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 1997. 
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presiden
te, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-8-97. - Heráclito Fontes, Pri

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇAu
Nº 2.645 DE 1997

(Da srª Marta Suplicy)

Solicita informações ao Ministro da
Agricultura, sobre a aplicação de recur
sos do Pronae, no Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2Q, da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2Q, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito de Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Ministro de Estado da
Agricultura, o seguinte pedido de informações:

1) Quais os municípios do Estado de São Pau
lo - sobretudo os localizados nas regiões do Vale do
Ribeira e Sudoeste do Estado - atendidos por pro
gramas do PRONAF - Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar.

2) Quais os valores aplicados em cada um dos
municípios destas regiões e qual o número de famí
lias atendidas.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1997. 
Deputada Marta Suplicy.

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, 13 agosto de 1997. - Depu
tado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 13-8-97. - Heráclito F{Jrtes,

Primeiro Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS COMISSÃO DA
AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIOi"lAl

O Deputado José Priante, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 10/97

Em 13-8·97
Ao Deputado Antonio Feijão
Projeto de Lei n.º 624-A/95 - do Sr. José Prian

te e outros (PL 921/95, apensado) - que "cria as
Áreas de Livre Comércio de Altamira, Marabá, Sali
nópolis e Santarém no Estado do Pará e dá outras
providências".

Ao Deputado Asdrubal Bentes
Projeto de Lei n.º 2.886/97 - do Sr. Gerson Pe

res - que "dispõe sobre a ligação rodoviária no Pla-
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no Nacional de Viação, no extremo norte, nos Esta
dos do Pará e Maranhão, e dá outras providências".

Ao Deputado Carlos Airton
Projeto de Lei n2 668/95 - do Sr. Bonifácio de

Andrade - que "dispõe sobre a demarcação de ter
ras indígenas e dá outras providências".

À Deputada Célia Mendes
Projeto de Lei nº 2.359/96 - do Sr. Luciano Piz

zatto - que "dispõe sobre áreas de compensação da
reserva legal prevista no artigo 16 da Lei n.º 4.771,
de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal e
suas modificações".

Ao Deputado Confúcio Moura
Projeto de Lei n.º 666/95 - do Sr. Carlos Nel

son - que "dispõe sobre as faunas brasileira e exóti
ca, sua proteção, criação em cativeiro, caça ou utili
zação, e dá outras providências".

À Deputada Elcione Barbalho
Projeto de Lei n.2 1.747-A/91 - do Sr. Mauri

Sérgio - que "dispõe sobre a proteção e a explora
ção comercial da castanheira nativa".

Ao Deputado Eurípedes Miranda
Projeto de Lei n.2 1.428/96 - do Sr. Domingos

Dutra - que :'dispõe sobre a proibiçãO da derrubada
de palmeiras de babaçu existentes nos Estados do
Maranhão, Piauíz ~.ará, Tocantins, Goiás e Mato
Grosso e dá outras providênciaS".

À Deputada Fátima Pelaes
Projeto de Lei n.º 891/95 - do Sr. Antônio Fei

jão - que "dispõe sobre o ressarcimento, pela União,
dos custos decorrentes dos subsídios concedidos às
empresas eletrointensivas localizadas na Amazônia
Legal, que a partir da edição da Lei nº 8.631, de 4 de
março de 1993, recaíram sobre as Centrais Elétricas
do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE, e dá ou
tras providências".

Ao Deputado Hilário Coimbra
Projeto de Lei n.º 2.643/96 - do Sr. Antônio

Feijão - que "acrescenta § 3º ao art. 4º e altera o §
1º do art. 5º do Decreto nº 517, de 8 de maio de
1992, que regulamenta o art. 11 da Lei n.Q 8.337, de
30 de dezembro de 1991, e regula a Área de livre
Comércio de Macapá e Santana - ALMCS, permitin- .
do a industrialização de produtos destinados ao mer
cado externo pelo sistema de drawvack e dá outras
providências".

Ao Deputado Moisés Bennesby
Projeto de Lei n.º 2.721-A/97 - do Sr. João Maia

- que "cria áreas de livre comércio nos Municípios de
~Iácido de Castro, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba, no
Estado do Acre, e dá outras providências".

Ao Deputado Salomão Cruz

Projeto de Lei n.º 1.61 0-A/96 - do Senado Fe
deral - que "dispõe sobre a exploração e o aprovei
tamento de recursos minerais em terras indígenas,
de que tratam os artigos 176, parágrafo 1º, e 231,
parágrafo 32, da Constituição Federal".

Ao Deputado Valdenor Guedes
Projeto de Lei nº 2.049-A/96 - do Sr. Gerson

Peres - que "transforma a Zona de Processamento
de Exportação - ZPE, de Barcarena em Área de li
vre Comércio de Barcarena - ALCOBA, no Estado
do Pará, e dá outras providências",

À Deputada Zila Bezerra
Projeto' de Lei n.º 239-A/95 - do Sr. Expedito

Junior (PL n2 1.072195, apensado) - que "cria área
de livre comércio no Município de Porto Velho, Esta
do de Rondônia, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997. 
Tércio Mendonça Vilar, Secretário.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Maluly Netto, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição I)º 15/97

Em 13-8·97
Ao Deputado Corauci Sobrinho
Mensagem nº 791/96':'" do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 912, de 24 de julho de
1996, que renova a permissão outorgada à Rádio Ci
dade de Cuiabá Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Cuiabá, Estado
do Mato Grosso".

Ao Deputado Cunha Bueno
Mensagem nº 369/92 - do Poder Executivo 

que "submete à apn3ciação do Congresso .Nacional
o ato constante do Decreto que renova concessão
outorgada à Empresa Rádio Uirapuru de Canindé
Ltda., atual Rádio Jornal de Canindé Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Canindé, Estado do Ceará".

Ao Deputado Dércio Knop
Mensagem nº 10/97 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 20 de dezembro de
1996, que renova a concessão da Sociedade Rádio
Clube de Varginha Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Var
ginha, Estado de Minas Gerais", .

Ao Deputado Eduardo Coelho
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Mensagem nº 366/97 - do Poder Executivo - o ato constante da Portaria nº 62, de 6 de março de
que "submete à apreciação do Congresso Nacional 1990, que renova permissão outorgada à Rádio Clu-
o ato constante da Portaria nº 54, de 4 de fevereiro be de Conquista Uda., para explorar pelo prazo de
de 1997, que renova a permissão outorgada à Rádio 10 (dez) anos, serviço de radiodifusão sonora em
Estância Ltda., para explorar, sem direito de exclusi- freqüência modulada, na cidade de Vitória da Con-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên- quista, Estado da Bahia".
cia modulada, na cidade de São Lourenço, Estado Ao Deputado Nan Souza
de Minas Gerais". Mensagem nº 240/97 - do Poder Executivo -

Ao Deputado José de Abreu que "submete à apreciação do Congresso Nacional
Mensagem nº 860/94 - do Poder Executivo - o ato constante do Decreto de 14 de fevereiro de

que "submete à consideração do Congresso Nacio- 1997, que renova a concessão da Rádio Sociedade
nal o ato constante do Decreto de 13 de outubro de de Sobradinho Ltda., para explorar serviço de radio-
1994, que renova a concessão outorgada à Rede de difusão sonora em onda média, na cidade de Sobra-
Emissoras Unidas de Paragominas Ltda., para ex- dinho, Estado do Rio Grande do Sul".
pIorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé- Ao Deputado Nelson Marchezan
dia, na cidade de Paragominas, Estado do Pará". Mensagem nº 344/97 _ do Poder Executivo _

Ao Deputado José Lourenço que "submete à apreciação do Congresso Nacional
Mensagem nº 858/94 - do Poder Executivo - o ato constante do Decreto de 12 de março de 1997,

que ·submete à apreciação do Congresso Nacional o que renova a concessão da Rádio Difusora Santarri-
ato constante da Portaria nº 734, de 27 de setembro tense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de 1994, que renova, por mais 10 (dez) anos, a per- sonora em onda média, na cidade de Santa Rita do
missão outorgada à Sociedade Rádio Cultura São Vi- Sapucaí, Estado de Minas Gerais".
cente Ltda., para explorar, sem direito de exclusivida- Ao Deputado Paulo Cordeiro
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na cidade de Santos, Estado de São Paulo". Mensagem nº 634/94 - do Poder Executivo -

Ao Deputado Koyu lha que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
Mensagem nº 984/94 _ do Poder Executivo _ ato constante do Decreto de 8 de agosto de 1994, que

renova a concessão outorgada à Rádio Mulher Ltda.,
que "submete à consideração do Congresso Nacio-
nal o ato constante da Portaria nº 815, de 21 de ou- para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima-

gens, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo".
tubro de 1994, que renova a permissão outorgada à
Rádio Mirante Ltda., para explorar, sem direito de Mensagem nº 12/97 - do Poder Executivo -
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em que "submete à apreciação do Congresso Nacional
freqüência modulada, na cidade de São Luís, Estado o ato constante do Decreto de 20 de de?':::o de
do Maranhão", 1996, que renova a concessão da Rá,:i·, t)liusora

Mensagem nº 968/96 - do Poder Executivo _ Caxiense Uda., para explorar serviço de radiodifu-
que "submete à apreciação do Congresso Nacional são sonora em onda média, na cidade de Caxias do
o ato constante do Decreto de 2 de outubro de 1996, Sul, Estado do Rio Grande do Sul".
que renova a concessão de Rádio Televisão de Ao Deputado Pedro Irujo
Uberlândia Ltda., para e~plorar serviço de radiodifu- Mensagem nº 343/97 - do Poder Executivo - que
são sonora de sons e imagens - TV, na cidade de "submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
Uberlândia, Estado de Minas Gerais". constante do Decreto de 12 de março de 1997, que re-

Ao Deputado Luiz Piauhylino nova a concessão da Rádio Estâncía Ltda., para explo-
Mensagem nº 134/97 - do Poder Executivo - rar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na

que "submete à apreciação do Congresso Nacional cídade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais".
o ato constante do Decreto de 20 de janeiro de Mensagem nº 565/97 - do Poder Executivo -
1997, que renova a concessão da Sociedade Rádio que "submete à apreciação do Congresso Nacional
Amestista Uda., para explorar serviço de radiodifu- o ato constante do Decreto de 13 de maio de 1997,
são sonora em onda média, na cidade de Planalto, que renova a concessão da Rádio Rio Negrinho
Estado do Rio Grande do Sul". Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

Ao Deputado Mendonça Filho em onda média, na cidade de Rio Negrinho, Estado
Mensagem n2 551/92 - do Poder Executivo - de Santa Catarina".

que "submete à apreciação do Congresso Nacional Ao Deputado Roberto Balestra



Distribuição n2 1191

Distribuição nº 14/97

COMISSÃO ESPECIAL

Destinada a Apreciar e Proferir Pare
cer sobre o Projeto de Lei n9 5.430, de
1990, do Senado Federal, que "altera,
atualiza e consolida a legislação sobre di
reitos autorais e dá outras providências"
e a seus apensados.

O Deputado Roberto Brant, Presidente da Co
missão, fez a seguinte

O Deputado Severiano Alves, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Em 13-8-97

Ao Deputado Bonifácio de Andrada
Projeto de Lei nº 2.823/97 - do Sr. Hélio Rosas

- que "dispõe sobre a instituição do Dia Nacional de
Referência ao Policial Vitimado em Serviço".

Ao Deputado João Faustino
Projeto de Lei nº 3.250/97 - do Sr. Serafim

Venzon - que "dispõe sobre a antecipação de come
moração de feriado e dá outras providências". Apen
sos os PL nºs 3.314/97, 3.279/97, 3.253/97,
3.346/97 e 3.374/97.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997. 
Célia Maria de Oliveira, Secretária.

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

O Deputado Maluly Netto, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Em 13-8-97
Ao Senhor Deputado Aloysio Nunes Ferreira:
Projeto de Lei nº 5.430/90, do Senado Fede

ral, que "altera, atualiza e consolida a legislação
sobre direitos autorais e dá outras providências" e
a seus apensados Projetos de Lei nºs 1.252/88
(1.431/88, 3.795/89, 4.322/89, 4.367/89), 132/91,
884/91, 2.441/91, 2.933/92, 2.951/92, 2.934/92
(3.020/92), 3.455/92, 3.456/92, 4.596/94, 2.442/1,
1.436/96, 1.162/95 (2.139/96), 1.358/95 e
1.874/96.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 1997. 
Maria de Fátima Moreira, Secretária.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

O Deputado Simão Sessim, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n9 8/97

Em 13-8-97
Ao Deputado Antônio Carlos Pannunzio
Projeto de Lei nQ 3.818/93 - do Sr. Carlos Nel

son - que "Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941 e as Leis nºs 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973 e 6.766, de 19 de dezembro de 1979".

Brasília, 13 de agosto de 1997. - Ronaldo de
Oliveira Noronha, Secretário.

23554 Quinta-feira 14 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 1997

Mensagem nº 1.219/84 - do Poder Executivo - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CULTURA
que "submete à consideração do Congresso Nacio- E DESPORTO
nal o ato constante do Decreto de 14 de dezembro
de 1994, que renova a concessão outorgada à Rá
dio Astorga Broadcasting Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Astorga, Estado do Paraná".

Mensagem nº 363/97 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 2.074, de 16 de de
zembro de 1996, que renova a permissão outorgada
à Rádio Difusora Guararapes Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Guararapes,
Estado de São Paulo".

Ao Deputado Roberto Valadão

Mensagem nº 376/97 - do Poder Executivo 
que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 60, de 4 de fevereiro
de 1997, que renova a permissão outorgada à Cola
tina Rádio Som Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Colatina, Estado
do Espírito Santo".

Ao Deputado Vic Pires Franco

Mensagem nº 1.215/94 - do Poder Executivo 
que "submete à consideração do Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto de 14 de dezembro
de 1994, que renova a concessão da Rádio Clube
de Conquista Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia".

Sala da Comissão, de 1997. - Maria Ivo-
ne do Espírito Santo, Secretária.



Em 13·8·97
Ao Deputado Marcelo Barbieri
Mensagem nº 353/92 - do Poder Executivo 

que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 100, de 22 de junho

Agosto de 1997 DlARlO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 14 23555.

Redistribuição n9 10/97 de 1992, que renova a permissão outorgada à Rádio
O Povo Ltda., atualmente denominada Empresa Jor
nalística O Povo S.A., para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará".

Sala da Comissão, de de 1997. - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDB/SP

111 Vice-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

2Il Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPB/PE

111 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDB/CE
2Il Secretário:
NELSON TRAD - PTBlMS
311 Secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
411 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

22 WAGNER SALUSTIANO - PPB/SP

32 ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB/GO

42 LUCIANO CASTRO - PSDB/RR

Bloco (PMDB,PSD,PSL,PRONA)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Líder: NEIVA MOREIRA

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

José Coimbra
José Borba

Pedro Canedo

Pedro Valadares

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
Alcione Athayde

Darcy Coelho
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

José Janene

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Sérgio Miranda
Fernando Ferro

PSB
Líder: SÉRGIO GUERRA

PTB
Líder: PAULO HESLANDER

Vice-Líderes:
Alexandre Cardoso (1 2 Vice)

Vice-Líderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi (1 2 Vice)
Arlindo Vargas
Moisés Lipnik

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Amaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Vice-Líderes:
José Machado (1 2 Vice)
Alcides Modesto
Aldo Arantes
Enio Bacci
Eurípedes Miranda
Femando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

Lima Netto
Marilu Guimarães

Mendonça Filho
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paes Landim
Paulo Bomhausen

Paulo Gouvêa
Robério Araújo

VilmarRocha
Wemer Wanderer

César Banceira

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Regina Lino
Ricardo Rique

Roberto Valadão
Robson Tuma
Rubens Cosac

Simara Ellery
Teté Bezerra

Robson Tuma
Luis Roberto Ponte

Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira
Salvador Zimbaldi

Celso Russomanno
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Veda Crusius
Candinho Mattos
Pimentel Gomes

Mario Negromonte
José Aníbal

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

Vice-Líderes:
Amaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Femando
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Femando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres
Marconi Perillo
Domingos Leonelli

Vice-Líderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Melles
Corauci Sobrinho
Euler Ribeiro
Francisco Horta
José Lourenço
José Santana de Vasconcellos

Vice-Líderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Femando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano



Antônio Carlos Pannunzio
Paudemey Avelino

Parágrafo 42, 8rt 9l! - RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO

Líder: Luís EDUARDO MAGALHÃES

Vlce-Líderes:
Elton Rohnelt (1 2 Vice)
sandro MabeI
Rodrigues Palma



Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura

Emílio Assmar
Mário Martins

1 vaga

Átila Lins
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Lima

Raimundo Santos

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PTB

Félix Mendonça Arlindo Vargas
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga Raquel Capiberibe

PL

Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

PPS

Augusto Carvalho Pedrinho Abrão

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
José Priante
Nan Souza
Pinheiro Landim

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário (a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
2º Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
3º Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Antonio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella

Luís Eduardo
Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Paulo Lustosa
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

Adelson Ribeiro
Fernando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

B.Sá
Basílio Vilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Ronaldo Santos
2 vagas

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Moacir Micheletto
Nelson Harter
Orcino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Femandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2º Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTf PDTf PCdoB) PSDB

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Enio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto B.alestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento

PPB

Dércio Knop
Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Ari Magalhães
Augusto Nardes

Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro

JoãoTota
Osvaldo Reis

2 vagas

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Fernando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

PPB

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
João Ribeiro



Moisés Lipnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

PPB

Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Cesar Bandeira (PFL)
22 Vice-Presidente: Marçal Filho
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
Cunha Bueno
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Campos
VadãoGomes
2 vagas

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Lamartine PoseUa
Nelson Meurer
Paulo Lustosa

Roberto Balestra
Romel Anízio

Valdenor Guedes

José Borba
Philemon Rodrigues

Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Bloco (PTIPDTlPCdoB)

Decio Knop (POT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (POT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PedoB) Fernando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMOB) Jaques Wagner (PT)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras -10h
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
2º Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

1 vaga

Ary Kara
Femando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Marqulnho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
Robson Tuma
Rubens Cosac
zaire Rezende

Suplentes

Antonio Geraldo
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Paulo Gouvea
Rubem Medina

1 vaga

PL

PFL

Sérgio Guerra

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Carneiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

Titulares

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Cesar
Freire Junior
Gilvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

Alberto Goldman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho .

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PSDB

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

Ary Kara
Carlos ApoIinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marçal Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro (rujo
Roberto Valadão

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino

- Nelson Marchezan
OCtavio Elisio
Roberto santos
Salvador Zimbaldi



PSDB Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Freil'e Júnior.
Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Aávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

PSDB

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

PPB

Albérico Filho
Femando Gabeira
Regina Lino
Remi Trinta
1 vaga

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perillo

Max Rosenmann
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

1 vaga

Enio Bacci (PDT)
Hélio Bicudo (PT)

Israel Pinheiro (PTB)
Joana Darc (PT)

Marta Suplicy (PT)
Pedro Wilson

Sandra Starling (PT)
Severiano Alves (PDT)
Wolney Queiroz (PDT)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT)
Haroldo Sabóia (PT)
José Genoíno (PT)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Marcelo Déda (PT)
Matheus Schmidt (PDT)
Nilrnário Miranda (PT)
Sergio Miranda (PCdoB)
Silvio Abreu (PDT)

Almino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 41-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Alexandre Cardoso

PPB

PTB

PSB

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Luciano Pizzatto

PTB

PSB

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

Duilio Pisaneschi

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-1Dh-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-P-esidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo

. José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Maria Vaiadão
Neiva Moreira
SameyFilho

PL

Luiz Buaiz

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedld
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Nelson
Mansa Serrano

,Nan Souza
Oscar Goldoni

1 vaga

Ademir Lucas



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini
1 vaga

B.Sá
Ceci Cunha

Danilo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

GilneyViana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gerváslo Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Alceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

PTB

PPB

Femando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvemani Santos

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1Q Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2Q Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3Q Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Femando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale

An,tonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo RitzeJ

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer

. Rubem Medina

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

PSDB

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
Vilmar Rocha

Albérico Cordeiro

Dalila Rgueiredo
FlavioAms
José Aníbal
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Femando Gabeira (PV)
Franco Montara

Welson Gasparini
2 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinettí
João Ribeiro
Lamartine Posella

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pízzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PTI PDTI PCdoB) PTB

Agnelo Queiroz
Femando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Femando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

1 vaga

Pedro Valadares



Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (POT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMOB)

Títulares Suplentes

Pi=L

Bloco PMDBIPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Cesar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa Serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Rita Camata
Pedro Yves Wagner Rossi
Severiano Alves (POT) Zé Gomes da Rocha

PSDB

Oilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José Aldemir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Suplentes

Aldir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
Expedito Júnior

José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PFL

Titulares

Ari Magalhães
Oelfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Fernando Ribas Carli (POT) Coriolano Sales (POT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Oéda (PT)
Var'lo dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

PSDB

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Tarres
Rrmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Augusto Viveiros
João Carlos Bacelar
Júlio Cesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Augusto Farias
Oolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Oalila Figueiredo
Itamar Serpa

Marcus Vicente
Osmanio Pereira

Roberto Santos

Claud~') Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Carlos Santana
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PCdoB)
Luiz Ourão (POT)
Maria Laura (PT)

PPB

Ademir Lucas
Alexandre Santos
FlavioAms
João Faustino
Oswaldo Soler

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (POT)

PTB PTB

Expedito Júnior (PL)

PSB

Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSOB)
silvio Torres (PSOB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga PatriotaÁlvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

João Colaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSOB)
2º Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMOB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (POT)
Fernando Lopes (POT) Luciano Zica
Paulo Bernardo (PT) Luiz Alberto

PPB

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2º Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauderney Avelino

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Roberto Campos
Silvernani Santos

Vadão Gomes
1 vaga

Julio Cesar
Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Nelson Marquezelli

Oércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Oejandir Oalpasquale
Edinho Bez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Flavio Oerzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Oipp (POT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (POT)
Luciano Zica (PT)

José Borba

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Oanilo de Castro
Moises Lipnik (PTB)
1 vaga

Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Alberto Goldman
Oilso Sperafico
Marcos Lima
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda O. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6944/6946
Fax: 318-2137

Adylson Motta
Antonio Jorge

Oelfim Netto
Jair Soares

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Ursicino Queiroz

1 vaga

Alexandre Santos
Arthur Virgílio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Antônio Brasil
João Natal

Luis Roberto Ponte
Silas Brasileiro

Silvio Pessoa

PSDB

Colbert Martins
Confucio Moura
Fernando Oiniz
João Magalhães
Rubens Cosac

Benedito Oomingos
Marcio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

José Coimbra

PTB

1 vaga
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

E DE DEFESA NACIONAL

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Flavio Oerzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2º Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
3º Vice-Presidente: Airton Oipp (POT)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente:
1º Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSOB)

Titulares Suplentes

PFL

Valdemar Costa Neto

Antonio Jorge (PPB)

PL

Giovanni Queiroz (POT)

Elton Rohnelt

A1dir Cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
Werner Wanderer

Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Rogério Silva
Sarney Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBIPSDIPSL) Titulares Suplentes

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
Robson Turna
Wagner Rossi

Armando Costa
Chicão Brigido

Colbert Martins
Genesio Bernardino

João Henrique
Pedro Yves
Regina Uno
Remi Trinta

1 vaga

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Augusto Viveiros
Claudio Chaves
Costa Ferreira

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Roland Lavigne

2 vagas

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Robson Romero

Rommel Feijo
Sebastião Madeira

1 vagas

PFL

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Carfos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Ibere Ferreira
Jonival Lucas
Ursicino Queiroz
2 vagas

Armando Abílio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
José Pinotti
Udia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Cidinha Campos Adão Pretto
Eduardo Jorge Agnelo Queiroz
Humberto Costa Fernando Ribas Carli
Jandira Feghali Jair Meneguelli
José Augusto Paulo Bernardo
Marta Suplicy Silvio Abreu
Serafim Venzon Teima de Souza

PPB

Alcione Athayde Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Jair Soares João Iensen
Jofran Frejat Moacyr Andrade
José Unhares Pedro Correa
Nilton Baiano 2 vagas
Sérgio Arouca

PTB

Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Roberto Jefferson Etevalda Grassi de Menezes

PSB

Vicente Andre Gomes Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz José Egydio

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto

Noel de Oliveira
Orcino Gonçalves

1 vaga

Ricardo Heraclio

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Carneiro
Tilden Santiago

PL

PTB

PPB

PSB

Pedro Valadares

Arnon Be:c:erra
Athur Virgílio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Haroldo Lima
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão



Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras -10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
1ºVice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2º Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3º Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
1º Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2º Vice-Presidente João Maia (PFL)
3º Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Demes

Roberto Fontes
Zila Bezerra

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim
1 vagas

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)
Lael Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando Abílio
De Velasco

João Almeida
Valdir Colatto

2 vagas

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
laire Rezende
1 vaga

PSDB PSDB

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Agnelo Queiroz (PedoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDT)
Teima de Souza (PT) 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PPB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

Oswaldo Soler

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/69901700417007

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Fernando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Suplentes

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Albérico Filho
Hermes Parcianello

1 vaga

PPB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Titulares

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)
2º Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Proposição: PEC-9195

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

PMDB

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PPB
Eurico Miranda
Felipe Mendes

Adylson Motta Flávio Derzi 1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 1 vaga

PSDB Alexandre Santos
Nelson Otoch

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

PT Femando Ferro

Hélio Bicudo Marcelo Déda
José Pimentel

Milton Temer Sandra Starling

PDT 1 vaga
Coriolano Sales Enio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)
Pedro Canedo

Eujácio Simões Expedito Júnior

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Suplentes

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSOIPSLJPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

Bloco (PFLJPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!i! 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC·17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2l! Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

Costa Ferreira
Lael Varella

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Ivan Valente
1 vaga

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

POT

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)

PSB

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEC-4OI95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Matheus Schmidt

Fernando Ferro
Sandra Starling

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
2 vagas Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Emílio Assmar
Francisco Silva Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Oipp Ênio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!i! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS

ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Rommel Feijó

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBIPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Alcides Modesto
João Paulo

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

PT

PDT

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Nilton Baiano
2 vagas

Carlos Santana
João Coser

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDB
Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Suplentes

Vicente André GomesSerafim Venzon

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PPB
Alcione Athayde

Jarbas Lima
Rogério Silva (PFL)

2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson otoch
Sebastião Madeira

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

FlávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT

Magno Bacelar (PFL)



Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 57,
DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC·57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
21! Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

PCdoB

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Titulares

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 1I,.Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

José Egydio

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

De Velasco

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Titulares Suplentes PMOB

Bloco (PFUPTB)

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

PMOB

João Almeida
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

PPB

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSOB

José de Abreu
Vicente Arruda

PT

João Fassarella
Sandra Starling

POT

Matheus Schmidt

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Alberto Silva
Aníbal Gomes

Júlio César Antônio Brasil
Maria Valadão Carlos Nelson

Mendonça Filho Roberto Paulino
Roberto Fontes 1 vaga

Darcísio Perondi BasílioVillani
Udson Bandeira Salatiel Carvalho

1 vaga 3 vagas

3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Celso Russomanno Paulo Feijó
1 vaga 1 vaga

João Paulo Carlos Santana
1 vaga Fernando Ferro

Luiz Mainardi

Coriolano Sales

José Maurício
1 vaga 1 vaga

Gervásio Oliveira Francisco Horta

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL

Eujácio Simões



Suplentes

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

Bloco (PFLlPTB)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Bloco (PPBIPL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!i!
89-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAq AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Socorro Gomes

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Ne 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nlcias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMOB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Jaime Femandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

Nicias Ribeiro
Oswaldo Soler
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSOB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Gerson Peres
2 vagas

1 vaga

POT

Luiz Durão

PSOB PSB

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

POT

Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo", Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Proposição: PEC·96192

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. N!i! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

PT

Antônio Feijão
Arthur Virgílio



Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
2l! Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

T/tulares

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Ary Kara
Gilvan Freire
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio dos santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Marcos Lima
Mário Martins

Nair Xavier Lobo
1 vaga

Femando Gonçalves
Luiz Moreira
Roland Lavigne
Vanessa Felippe

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

PPB Bloco (PPBIPL)

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana
1 vaga

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Paulo Feijó
Wilson Braga

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Renan Kurtz

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

PSDB

Antônio Feijão
Amon Beze~ra

Olávio Rocha

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PDT

Carlos Cardinal

PSB

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro
Átila Lins

Hilário Coimbra

Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nl! 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: N/elas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alceste Almeida (PP8)
Salomão Cruz (PSDB)

Nilson Gibson

Haroldo Lima

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PDT

PCdoB

Gonzaga Patriota

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

De Velasco

Nilson Gibson

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes



Vic Pires Franco
1 vaga

PMOB

João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José P.riante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSOB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerarni

PSOB

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (P8DB)
Jaime Martins

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PDT

Proposição: PEC·169193

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jairo Azi
Roberto Jefferson

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)
Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

REÇURSOS ORÇAMENTÁ~IOS EM NíVEL DA
UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

POT

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Elton Rohnelt

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Rélator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

1 vaga

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

GilneyViana
1 vaga



Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Oarcísio Perondi (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMOB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator:

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

PT

POT

Suplentes

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMOB

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSD/PSLlPSC)

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Paulino

Costa Ferreira
Rogério Silva

Bloco (PPBIPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

Oswaldo Soler

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

POT

José Maurício Matheus Schmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Bloco (PFLlPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga

Oarcísio Perondi
José Luiz Clerot
Marquinho Chedid

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063/7055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO Nº 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mallão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMOB)

Titulares

1 vaga

Pedro Canedo

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Alcione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
2 vagas

PPB

PSOB

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSOIPSC)

Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Armando Abílio
Confúcio Moura
Oarcísio Perondi
José Pinotli
Saraiva Felipe
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Luiz Buaiz

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Titulares

Alceste Almeida
Célia Mendes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas



Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Salas 169-B
Telefone: 318-6874/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITU~ÇÃO Nº 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi Alzira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano castro (PSDB)
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes Prisco Viana

PSOB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

POT

Euripedes Miranda Femando Zuppo
Matheus Schimidt Sílvio Abreu

Suplentes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Car10s Nelson Hélio Rosas
José Luiz Clerot Lrdia Quinan
José Priante Paulo Lustosa
Jurandyr Paixão Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Flávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSOB

Firmo de Castro Femando Torres
Luciano Castro Veda Crusius
Luiz Car10s Hauly 2 vagas
Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Paulo Bemardo
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Femando Lopes
Matheus Schmidt Femando Zuppo

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Haroldo Uma Sérgio Miranda

Proposição: PEC-188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Nº 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 6º E 79. AO ARTIGO 8e DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"

Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho Rosado
Jaime Femandes

Júlio César
Luiz Braga

Osmir Uma
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

PMOB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Eujácio Simões

Alberto Goldman
Antônio do Valle



PMOB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Amaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSOB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

POT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais. Anexo fi. Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEc-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Sitas Brasileiro (PMOB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 VICe-Presidente: Valdénor Guedes (PPB)
32 VICe-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Darci Coelho Hugo Biehl
Jair Bolsonaro Jorge Tadeu Mudalen
Jorge Wilson José Rezende
Osmar Leitão Pedro Corrêa
Valdenor Guedes 1 vaga

PSOB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russomanno Leônidas Crlstino
José Anibal Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feijó Vicente Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

por
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Uma Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N!! 37o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposiçáo: PEC-370J96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Bloco (PMOBIPSDIPSI.)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos

Bloco (PFUPTB)

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

De Velasco
Femando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima

Titulares

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
1 vaga

José Luiz C/arot
Lídla Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Naír Xavier Lobo

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Marquinho Chedid
5 vagas



PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEC-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1Q Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3º Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Ablardo Lupion Expedito Júnior
Carlos Melles Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Silvemani Santos

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Luis Roberto Ponte Pinheiro Landim
1 vaga Roberto Valadão

Bloco (PPB/PL)

BasílioVillani
Francisco Rodrigues Bloco (PTI PDTI pedoB)

Roberto Campos Giovanni Queiroz Fernando Zuppo

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonô
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Deda Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carli Silvio Abreu

PSB

João Golaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-700317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Anivaldo Vale
Arnon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PSDB

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
Basílio Villani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Luiz Buaiz
5 vagas

1 vaga

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
FlávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Flávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Gervasio Oliveira

Severiano Alves

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto Santos



Luiz Buaiz

1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

José Pimentel

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PMOB

POT

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Bloco (PFLlPTB)

Eujácio Simões

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Locaf: Serv. Cool. Esp. - Anexo li, 8aJa 169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

1 vaga

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
3º Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

Luiz Durão

PL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFl)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFl)
2º Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bernardo João Coser
Sérgio Miranda José Pimentel
Teima de Souza Miguel Rossetto

PPB

Benedito Guimarães Gerson Peres
Enivaldo Ribeiro lamartine Posella
Eurico Miranda laprovita Vieira
Felipe Mendes Mareio Reinaldo Moreira
Romel Anízio Roberto Balestra

PTS

José Borba Chico da Princesa

PSB

Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota

Titulares

Jairo Azi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Paulo Lustosa
Simara Ellery
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

PMDB

Pinheiro Landim
2 vaga

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Domingos Leonelli
José Aníbal

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

PSOS

PT

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

PPB POT

Fernando ZuppoEnivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade

PSOB

Ceci Cunha
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto

Miro Teixeira

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318·755517063

Pedro Canedo

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposição: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
1º Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2º Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
Ng 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDS)
1º Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoS)
2º Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDS)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares

Bloco PFUPTB

Suplentes

Socorro Gomes

pedoB

Jandira Feghali

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Titulares

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Bloco PMDBIPSDIPSL

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Bloco PPB,lPL

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonara
José Egydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vaga(s)

PT

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

POT

Miro Teixeira

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Lapravita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vaga(s)

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s)

José Maurício

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Cameiro

Fernando Lyra

Arnaldo Faria de Sá
HercLJlano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSDB

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PT

José Genoíno
Marta Suplicy

PDT

Vicente André Gomes

PSB

Raquel Capiberibe

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·8
Telefones: 318·6874/7066/7067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Suplentes

Pedro Valadares

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Ademir Lucas
Celso Russornanno

João Leão
Paulo Feijó

Simão Sessim

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thorné Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PT

PL

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Pedro Henry

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Bloco (PFLlPTB)

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bernardo

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvéa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710/93 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

José Janene
4 vagas

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PPB

PSDB

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque'
Sandra Starling
Silvio Abreu

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
prisco Viana

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

PTB PDT

Leopoldo Bessone Israel Pinheiro Renan Kurtz Fernando Zuppo



Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICO-HOSPITALAR PELAS EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO-SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

PCdoB

Suplentes

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Proposição: PL nº 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Robson Romero Rommel Feijó
Zulaiê Cobra Tuga Angerami

PT

Arlindo Chinaglia Sérgio Arouca (PPS)
Eduardo Jorge 2 vagas
Humberto Costa

por
Vicente André Gomes Fernando Ribas Carli

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

Nilson Gibson

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Fernando Gonçalves
José Rocha

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

PSB

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Gonzaga Patriota

Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Vanessa Felippe
1 vaga

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

José Aldemir
José Luiz Clerot

Paulo Lustosa
3 vagas

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMOB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Gordoni

PPB
Bloco (PPBIPL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Unhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdorniro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PSOB

Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Milton Mendes
Sandra '3tarling

PT

Miguel Rossetto
Waldorniro Fioravante



POT
Eurípedes Miranda Fernando Lopes

Bloco (PUP50IPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

PPB

PMOB

PCdoB

Fernando Lyra

Aldo Arantes

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, saIa 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Pedro Novais
Silas Brasileiro

POT

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Eurípedes Miranda

Bloco (PUPSOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBlPMN)
Aldo Rebelo

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

PMOB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Jamme
Prisco Viana
Romel Anízio

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

PPB

PSOB

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

PSOB

Antônio Feijão
Fernando Torres

Octávio Elísio
1 vaga

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante
José Pimentel
Luiz Gushiken

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares



Vânia dos Santos Nedson Micheleti PPB

Coriolano Sales
Fernando Lopes

POT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

5 vagas

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes

Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco PMDB; PSD, PSL

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PUBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Robson Tuma
SUas Brasileiro

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3º Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Re/ator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Eujácio Simões PTB

Etevalda Grassi de Menezes José Coimbra

Ricardo Heráclio PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira

Vanessa Felippe

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Simara Ellery

2 vagas

PFL

PSDB

PCdoB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Sérgio Guerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Maria Elvira
Regina Lino
Rita Camata
Tetê Bezerra

Francisco Horta

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1º Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3º Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
ZUa Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiã Cobra

Alzira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Veda Crusius

2 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Paulo Feijó
Zulaiê Cobra

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton
Arnon Bezerra

Dalila Figueiredo
Renato Johnsson

Roberto Rocha
Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

Euripedes Miranda
Haroldo Lima
Hélio Bicudo

Bloco PT, PDT, PCdoB

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo



José Genoíno José Pimentel COMISSÃO EXTERNA
Luiz Alberto Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR

Adylson Motta Adhemar de Barros Filho
PARECER AO PROJETO DE LEI Nl:! 5.430,

Carlos Airton Jarbas Lima DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E

Jair Bolsonaro João Pizzolatti CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
Jorge 'Nilson VadãoGomes DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS
Mário Cavallazzi Wigberto Tartuce PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

PTB Presidente: Roberto Brant (PSDB)

Vicente Cascione Nelson Marquezelli 22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (pedoB)

PSB 32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)

Gonzaga Patriota Nilson Gibson
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Suplentes

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz
Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

PFL

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Marisa Serrano
Moreira Franco
Paulo Ritzel

Suplentes

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

ZUa Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Átila Lins
Francisco Horta
José Lourenço
Samey Filho

Germano Rigotto
Marçal Filho
1 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Arnaldo Madeira
Domingos Leonelli
Marcus Vicente
OCtávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Torres
Feu Rosa

AávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706617052

José Aníbal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Ari Magalhães
Delfim Netto
Júlio Redecker

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

, Maria da Conceição Tavares

PPB

José Teles
Ushitaro Kamia

1 vaga

PTB

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Rodrigues Palma

PPB

PTB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
PriscoViana

1 vaga

José Borba



PFL

Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB

Suplentes

Autor: Presidência

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PedoB)
Tuga Angerami (PSOS)

Luiz Femando (PSOB)
Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

Salomão Cruz (PSOS)
Samey Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
Silas Brasileiro (PMOS)

Antônio Brasil (PMOS)
Jair Bolsonara (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7066/7067

Proposição:

Coordenador: Mira Teixeira (POT)

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMOS)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTA
DOS, PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DE
SESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO

RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E
DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTõ.ES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPS)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPS)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
SelViço de Cornlssões Especiais - Anexo 11, saJa 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

1 vaga

Carlos Airton
Luís Barbosa

Suplentes

PTB

José Coimbra

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-S
Telefone: 318-7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Araldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSOS) Simara Ellery (PMOS)
Cunha Bueno (PPS)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo \, Sala 169-S
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

JoãoTota
Valdenor Guedes

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PedoS)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMOS)
Relator: Antônio Feijão (PSOS)

Titulares



CÂMARA DOS DEPUTADOS -
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇAO

Coordenação de Publica~s

PUBLICAÇÕES À VENDA (*)

A Mulher no
Mundo do
Trabalho - Em
buscada
igualdade, 1996
Autor. Comissão
Trabalho, Admin. e
serviço Público

R$1,50

Constituição
Federal, 1996
Emendas de 1192
a 15196

R$6,OO

Legislação
Interna, Vol. X,
1996

Sem preço

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
-vol.4
Autor. Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

.Seminário sobre
Violência, Drogas
e P.orte de Armas 
1996
Autor. Comissão
de Defesa
Nacional

R$6,OO

Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento,
1996
Autor: Com. de
Agricultura e
Polftica Rural

R$2,OO

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos,
1996
Autor. CPI
medicamentos

R$1,50

o Brasil Visto da
Bahia-vol. 1
Autor. Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

Perfis
Parlamentares - nO
45 - Roberto
Morena,
1996
Autor: Francisco
Inácio de Almeida

R$6,OO

Solidariedade à
Luta pela
Independência do
Povo do
Timor-Leste, 1996
Autor. Aldo
Arantes

R$1,OO

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas,
1996
Autor: Comissão
Fiscalização e
Controle

R$ 3,00

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vol.
11,
1996
Autor: Comissáo
de Fiscalização
Financeira e
Controle

R$8,OO

o Brasil Visto do
Ceará-vol. 2
Autor: Comissáo
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

Processo
Legislativo:
contribuição ao
debate,
1996
Autor: Régis
Fernandes de
Oliveira

R$3,OO

Tribunal
Internacional:
Julgamento dos
massacres de
Eldorado do
Carajás e
Corumbiara, 1997
Autor: Comissáo
de Direitos
Humanos

R$3,OO

Anais do Forum de
Debates - Reforma
Tributária, 1997

Autor.
Comissáode
Finanças e
Tributação

R$4,OO

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo
Evaristo Arns,
1996

Autor: Hélio
Bicudo

R$1,50

O Brasil Visto de
Pernambuco - vol.
3
Autor: Comissão
de Finanças e
Tributação,
1996

R$1,50

Relatório Anual:
março de 1995 a
janeiro de 1996
Autor: Comissão
de Direitos
Humanos, 1996

R$1,OO

Um ano de luta
pela vida :
Relatório Anual de
1996

Autor: Comissão
de Direitos
Humanos

Sem preço

"Locais de venda:

1tIforINç6es:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anexo rv da Câmara dos
Deputados. telefones 318-6477 e 318-7271

Coordenação de Pubticações -Anexo 1- 23° andar- Telefone: 318-6865



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTACÃO E INFORMAÇÃO

Coordenação de Publicações

NOVOS TíTULOS (*)
Agricultura e
Sociedade: uma
abordagem a partir
do Parlamento 
1996

Autor: Com. de
Agricultura e Política
Rural

R$ 2,00

o Brasil Visto do
Ceará - vaI. 2 
1996

Autor. Comissão de
Finanças e
Tributação

~1,50

Constituição
Federal
Emendas de 1192
a 15196 -1996

R$6.00

Homenagem ao
Arcebispo de São
Paulo Dom Paulo'
Evaristo Ams 
1996

Autor: Hélio Bicudo

R$1,50

Anais do Forum de
Debates - Reforma
Tributária - 1997

Autor:
Comissão de
Finanças e
Tributação

R$4,OO

o Brasil Visto de
Pemambuco
vaI. 3 -1996

Autor. Comissão de
Finanças e
Tributação

CPI destinada a
investigar
irregularidades na
fabricação de
medicamentos 
1996

Autor. CPI
medicamentos

R$1,SO

legislação
Interna, Volume X
-1996

Araguaia: Epopéí~
da luta pela . _..

liberdade - 1996

Autor. Comissão de
Direitos Humanos

R$1,50

o Brasil Visto do
Rio Grande do Sul
- vol. 4 -1996

Autor. Comissão de
Finanças e
Tributação

Debate
Econômico:
Audiências
públicas 1995, vol.
11-1996

Autor: Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Controle

R$ B,OO .

Legislação .~ t
Interna, Volume XI
- 1997

o Brasil Visto da
Bahia - vol. 1 
1996

Autor. Comissão de
Finanças e
Tributação

R$1,50

o caso Vale do
Jequitinhonha:
audiências
públicas 1996,
VoI.IV-
1997

Autor: Comissão
Fiscalização e
Controle

.R$3,OO

Endereços dos
Deputados,
1995-1999
soa legislatura 

28 edição -1997

R$B,OO

Lei de Imprensa:
Projeto de Lei nO

.3.232/92 - 1996

Autor: Com. de
C.j~ncia e Tecn.,
Comunicação e
Informática

. lI. •

R$4,OO

"Locais de venda:

Informações:

Bancas de Revistas do subsolo do Ed. Principal e Térreo do Anexo W da Câmara dos
Deputados, telefones 31~77 e 318-7271

Coordenação de Publicações- Anexo 1- 23' andar- Telefone: 318-6865
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